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REG. NR.

Overfredningsnævnets afgørelse

af 29. december 1987

om fredning af Regnemark Mose med omgivende arealer
i Skovbo og Ringsted Kommuner, Roskilde og Vestsjæl-
lands Amter (sag nr. 2669/86).

--e
Fredningsnævnet for Roskilde Amts Fredningskreds har ved kendelse af
den 14. marts 1986 bestemt fredning efter naturfredningslovens kapitel
III af et 138 ha stort område ved Regnemark i Skovbo og Ringsted Kom-
muner. Kendelsen omfatter helt eller delvis 40 ejendomme (løbenumre)
i privat eje samt mindre arealer i offentligt eje. Fredningssagen er
rejst i 1982 af Danmarks Naturfredningsforening for et noget større
område.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 fo-
relagt Over fredningsnævnet til efterprøveIse. Kendelsen er tillige
påklaget tilOverfredningsnævnet af 4 private ejere, Roskilde Amtsråd

----og Københavns Vandforsyning.

Hele fredningsområdet er landzone, og hen ved 90 ha er som vådområder
omfattet af forbudet i naturfredningslovens § 43 mod at ændre area-
lernes tilstand uden tilladelse fra Hovedstadsrådet. Nogle af disse
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arealer er tillige omfattet af naturfredningslovens § 47 a, hvorefter
der kræves tilladelse fra Fredningsnævnet til at foretage nærmere an-
givne foranstaltninger.

I regionplanen for hovedstadsområdet er fredningsområdet betegnet
som et kerneområde blandt områderne med særlige fredningsinteresser i
henseende til plante- og dyreliv. For sådanne områder opstiller re-
gionplanen bl.a. den retningslinie, at de skal "søges bevaret, som
de er i dag, og i nødvendigt omfang søges forbedret gennem pleje".

•
Københavns Vandforsyning indvinder grundvand fra' området i henhold
til landvæsenskommissionskendelser senest af 26. august 1959. Region-
planens retningslinier for vandindvinding og vandforsyning i hoved-
stadsområdet går bl.a. ud på, at vandindvindingsstrukturen i de oven-
nævnte kerneområder på længere sigt skal tilrettelægges på en sådan
måde, at vandgennemstrømningen og vandstanden i vandområderne er til-

strækkelig. Det udtales i planen, at de naturfredningsmæssige hensyn
kan varetages ved at gennemføre en vis omfordeling af den regionale

vandindvinding.

•
Fredningsnævnet har ved upåklaget delkendelse af 19. august 1983 be-
stemt afståelse til staten v/Miljøministeriet af 2 privatejede ejen-
domme i det foreslåede fredningsområde, ialt ca. 14 ha. Dette are-
al er ikke omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 14. marts 1986.

•e
For Overfredningsnævnet er navnlig fremsat følgende påstande og
synspunkter:

De ankende private ejere har enten påstået deres ejendomme udtaget af
fredningen eller påpeget uklarheder i fredningsbestemmelserne og hen-
stillet dem tydeliggjort.

Roskilde Amtsråd har ønsket, at fredningen i overensstemmelse med
fredningsforslaget ikke skal være til hinder for anlæg af to regiona-
le stier gennem fredningsområdet.
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Københavns Vandforsyning har principalt påstået Københavns Kommunes
ejendom udtaget af fredningen og subsidiært ønsket ret til fortsat
vandindvinding fra Svenstrup Kildeplads i overensstemmelse med land-
væsenskommissionens kendelser, som det.også fremgik af fredningsfor-
slaget.

Hovedstadsrådet har i overensstemmelse med sin indstilling til Fred-
ningsnævnet anbefalet fredningen gennemført som oprindeligt foreslået
af Danmarks Naturfredningsforening, herunder med en ret for Hoved-
stadsrådet til at foretage naturpleje i området.

• Skovbo Kommune har anbefalet, at der gennemføres en fredning af områ-
det.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig som Hovedstadsrådet og
har yderligere foreslået det bestemt, at de gamle ege- og bøgetræer på
den del af Svenstrup Gods, som ligger i fredningsområdet, skal bevares
længst muligt.

•
Naturfredningsrådet har til støtte for fredningens gennemførelse frem-
hævet det meget varierede dyre- og planteliv i området og anført, at
naturpleje er afgørende for, at områdets botaniske værdier kan beva-
res •

Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes ønsket området fredet, men
har foreslået forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne, her-
under tilføjelse af bestemmelser om naturpleje. Navnlig har forenin-
gen foreslået en begrænsning af den vandindvinding, som Københavns
Vandforsyning foretager i området, idet en til stadighed høj grund-
vandstand er nødvendig for en opretholdelse af områdets naturværdier,
herunder fuglelivet.

Enkelte ejere har under det af Over fredningsnævnet afholdte offentli-
ge møde om fredningen modsat sig en ret for myndighederne til at fore-
tage naturpleje på deres ejendomme. Ejeren af "Birkely Camping" har
ønsket nogle mindre ændringer af såvel fredningsområdets afgrænsning
som fredningsbestemmelserne.
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I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at det pågældende område pålægges fredningsbestemmel-
ser efter naturfredningslovens kap. III navnlig til sikring af, at om-
rådets naturværdier kan bevares.

•
Fredningsbestemmelserne bør også gælde for de nu statsejede ejendomme
matr.nr. 7 ~ og 8 g m.fl., Regnemark By, Kimmerslev, der var omfattet
af det oprindelige fredningsforslag, samt for en noget større del af
matr.nr 4~, Regnemark By, Nr. Dalby. I overenstemmeise med ønsket
fra ejeren af matr.nr. 7 ~ og 7 g Kimmerslev By, Kimmerslev, kan fred-
ningsområdet derimod begrænses, så det ikke omfatter nogen del af dis-
se matrikelnumre; det bemærkes herved, at efter det oplyste er i
hvert fald størstedelen af de således udtagne arealer omfattet af na-
turfredningslovens § 43. I øvrigt tiltrædes den geografiske afgræns-
ning af fredningsområdet, som Fredningsnævnet har bestemt.

•
Vandindvinding i området rummer risiko for en sænkning af grundvand-
standen til skade for fredningsinteresserne. Spørgsmålet er ikke nær-
mere belyst for Overfredningsnævnet, og Hovedstadsrådet har i region-
planen tilkendegivet, at Rådet gennem sin overordnede styring af vand-
indvindingen agter at tilgodese de fredningsmæssige interesser bl.a.
i Regnemark Mose. Som sagen foreligger, må den nu gennemførte fred-
ning respektere en grundvandsindvinding fra Svenstrup Kildeplads i
overenstemmeise med de afsagte landvæsenskommissionskendelser.

ee
Det er meget væsentligt for opretholdelsen af områdets naturværdier,
at der foretages naturpleje. Fredningsbestemmelserne må derfor sikre,
at der kan foregå en naturpleje uden større ulempe for ejerne.

Fredningen bør ikke være til hinder for anlæg af de stier i området,
som indgår i Roskilde Amtskommunes planlægning af et regionalt stinet.

Der findes ikke tilstrækkelig anledning til at foreskrive bevaring af
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træer i det af Danmarks Naturfredningsforening ønskede omfang. Over-
drevsarealet på matr.nr. l ~, Kimmerslev By, Kimmerslev, under Sven-
strup Gods frembyder imidlertid ved tilstedeværelsen af gamle, frit-
stående egetræer og et enkelt bøgetræ et landskabsbillede, der bør sø-
ges bevaret længst muligt, og fredningen må indeholde bestemmelser
til sikring heraf.

De fredningsbestemmelser, som Fredningsnævnet har fastsat, må på for-
skellige punkter tydeliggøres, og der bør foretages enkelte mindre re-
alitetsændringer, således som det fremgår nærmere af de nedenstående
fredningsbestemmelser.

• De foranstående beslutninger er truffet enstemmigt, bortset fra be-
slutningen om at foreskrive bevaring af 12 egetræer og et bøgetræ.
Denne sidstnævnte beslutning er truffet med 7 stemmer mod 2.

Idet Fredningsnævnets kendelse af 14. marts 1986 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 152 ha store områ-
de, som er afgrænset på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets af-
gørelse (fredningskortet), og som omfatter de på vedhæftede fortegnel-
se anførte matrikelnumre helt eller delvis:

••~ -~
~
~k ~

0,
"

" ,

§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen af natur-
værdierne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og
fuglelivet.

§ 2. Bevaring af området.

Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må såle-
des bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af
den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opfø-
res yderligere bebyggelse eller foretages tilplantning, med-
mindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de følgende
bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 9.
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Terrænændringer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der
må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller
foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at grus forekomsterne
på matr.nr. 3 ~ Svenstrup Hovedgård, Borup udnyttes af Sven-
strup Gods til godsets eget forbrug, eller at grusforekom-
sterne på matr.nr. 2 d, 3 b, og 5 b Regnemark By, Nr. Dalby- - -
udnyttes af ejeren af disse arealer til eget forbrug.

Fredningen er heller ikke til hinder for nødvendige terræn-
ændringer i forbindelse med anlæg af stier i overensstemmel-
se med Roskilde Amtskommunes stiplanlægning.

Afvanding og vandindvinding.

De fredede arealer må ikke yderligere afvandes. Fredningen
er dog ikke til hinder for, at Københavns Vandforsyning fore-
tager vandindvinding fra Svenstrup Kildeplads (matr.nr. 4
Svenstrup Hovedgård, Borup) i overenstemmelse med bestemmel-
serne i de foreliggende landvæsenskommissionskendelser herom.

5. Arealernes drift iøvrigt.

a. Det følger af § 2, at den nuværende arealanvendelse kan fort-
sætte, men at der ikke må ske yderligere opdyrkning eller
tilplantning.

b. Udyrkede arealer må ikke gødskes eller tilføres pesticider,
og der må ikke opgraves planter på sådanne arealer. Denne
bestemmelse gælder ikke for haver.

c. De nuværende skovarealer kan fortsat drives forstmæssigt. De
12 gamle egetræer og det gamle bøgetræ på matr.nr. l c og 22
Kimmerlev By, Kimmerslev, der er særligt vist på frednings-
kortet, skal dog bevares til død.
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d. Der må ikke oprettes pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier
eller drivhusgartnerier.

e. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald må ikke
finde sted.

Bebyggelse m.v. og andre konstruktioner og anlæg.

Det følger endvidere af § 2, at der ikke må opføres ny bebyg-
gelse (herunder tilbygninger, skure, boder og transformersta-
tioner), og der ikke må foretages ombygning af eksisterende
bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræden ændres.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og
anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles vind-
møller, master og tårne eller etableres campingpladser, sky-
debaner, motorbaner eller oplags- og lossepladser, og der må
ikke føres luftledninger over området. Fredningen er dog ik-
ke til hinder for, at der på Skovbo Kommunes ejendom matr.
nr. 7 E Regnemark By, Kimmerslev, anbringes indretninger til
brug for offentligheden, f.eks. toiletter og affaldsstativer.

Der må kun anbringes campingvogne, telte o.lign. i umiddel-
bar tilknytning til eksisterende boligbebyggelse.

Veje og stier.

Der må ikke anlægges nye veje, og der må kun anlægges nye sti-
er i overensstemmelse med Roskilde Amtskommunes stiplanlæg-
ning.

Naturpleje.

Til opfyldelse af fredningens formål har Hovedstadsrådet hen-
holdsvis Vestsjællands Amtsråd ret til uden udgift for ved-
kommende ejer at lade foretage naturpleje på udyrkede area-
ler, der ikke ejes af staten, f.eks. ved fjernelse af selvså-
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ning, hugst og græsning. Enhver plejeforanstaltning skal
dog være enten tiltrådt af ejeren eller godkendt af Fred-
ningsnævnet.

Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8 kan meddeles ef-
ter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte
ikke vil komme i strid med fredningens formål.

En dispensation skal meddeles til anlæg af boldbaner på den
del af matr. nr. 4 ~ Regnemark By, Nr. Dalby, som Frednings-
nævnet holdt uden for fredningsområdet, men som ved Over fred-
ningsnævnets afgørelse er omfattet af fredningen. Dispensa-
tionen kan gøres betinget af, at ejeren foretager afskærmen-
de beplantning også i forhold til den eksisterende camping-
plads uden for fredningsområdet.

overfr;ncL~ ~
enOt Andersen

overfredningsnævnets formane
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Fortegnelse

over arealer, der helt eller delvis er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med
omgivende arealer i Skovbo og Ringsted Kommuner, Roskilde og Vestsjæl-
lands Amter (sag nr.2669/86).

Svenstrup Hovedgård, Borup:
Matr.nr. l ~, l bd, 3 l, 3 m, 3 q, og 4.

• Kimmerslev By, Kimmerslev:
Matr.nr. l ~ og 22.

Regnemark By, Kimmerslev:
Matr.nr. 7 ~, 7~, 7 ~, 7 g, 7 ~, 7i, 7 ~, 7 ~, 8~, 8 l, 8~, 8 l,
8 ~, 8 Q, 8 q, 8 l, 8~, 8~, 8 aa, 8 ac, 8 aD, 8 ~, 8 aq, 8 as, 9 ~,
9 b, 9 l, 9 g, 9~, 9 l, 9~, 10~, 10~, 10~, 10 l, 10 g, 10~,
10 l og 10 ~.
De af fredningen omfattede dele af matrikelnumrene 7 ~, 8 q, 8 aD og 8
aq Regnemark By, Kimmerslev er nu sammenlagt til een ejendom, matr.nr.
7 ~ Regnemark By, Kimmerslev.

e•
Regnemark By, Nr. Dalby:
Matr.nr. l~, l~, l ~, l~, l l, l ~, l l, l~, 2 ~, 2 ~, 2 ~, 2 ~,

2~, 2~, 2 l, 2 g, 2~, 2 l, 3~, 3~, 3 g, 4~, 4~, 4~, 5~, 5 l,
5 ~, 5~, 5 l, 5~, 5 ~, 5 ~, 5 Q, 5 q, 5 ~ og 5 ~.

Bøgede By, Gørslev:
Matr.nr. l ~, l ~, 2 ~ og 2 b.

Kongsted By, Kværkeby:
Matr.nr. 2 a.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 29. december 1987

om erstatning i anledning af fredningen af Regnemark Mose
med omgivende arealer i Skovbo og Ringsted Kommuner, Ros-
kilde og Vestsjællands Amter (sag nr. 2669/86).

e
e
e

Fredningsnævnet for Roskilde Amts Fredningskreds har den 14. marts
1986 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig be-
sluttede fredning af et område ved Regnemark i Skovbo og Ringsted Kom-
muner. Erstatning er tilkendt ejerne af de 40 ejendomme i privat
eje, som berøres af fredningen, med ialt 133.840 kr. Der er ikke til-
kendt erstatning for fredningen af arealer i offentligt eje.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en takst på 600 kr. pr.
ha for arealer, der er omfattet af naturfredningslovens § 43 og
§ 47 a, og 1.200 kr. pr.ha for de øvrige arealer, dog mindst 1.000 kr.
pr. ejendom (løbenummer). Den således beregnede erstatning er for
Svenstrup Gods vedkommende forhøjet under henvisning til særlige for-
hold. Den samlede erstatning skal efter Fredningsnævnets afgørelse
udredes af staten med 75 %, af Hovedstadsrådet med 12,5 % og af Vest-
sjællands Amtskommune med 12,5 %.
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Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens § 25
forelagt Over fredningsnævnet til efterprøveIse. Erstatningsfastsættel-
sen er tillige påklage t til Over fredningsnævnet af 5 ejere. Erstat-
ningsfordelingen er påklaget af Vestsjællands Amtsråd.

Ejeren af ejendommen under lb.nr.9, Niels Højgaard Jensen, har påstået
den tilkendte erstatning forhøjet betydeligt.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 10, Svenstrup Gods, har påstået er-
statningen beregnet efter 2.000 kr. pr. ha bl.a. under henvisning
til, at fredningen indebærer forbud mod tilplantning på landbrugsare-
alerne. For det tilfælde, at der indføres forbud mod at fælde gamle
ege- og bøgetræer på godsets arealer under fredningen, har godset kræ-
vet yderligere erstatning i overensstemmelse med værdiberegninger,
som er foretaget af Dansk Skovforening. For de 13 træer, der efter
Overfredningsnævnets afgørelse skal bevares, udgør erstatningskravet
56.231 kr. Godset har krævet erstatningen forhøjet betydeligt, hvis
fredningsbestemmelserne vil afskære godset fra at grave grus på matr.
nr. 3 m Svenstrup Hovedgård, Borup.

•e
e

For så vidt angår ejendommen under lb.nr. 27 a, har Giesegård Gods som
tidligere ejer forbeholdt sig ret til fredningserstatningen og har på-
stået sig tilkendt en betydelig større erstatning, hvis fredningsbe-
stemmelserne vil afskære den nuværende ejer fra gravning af grus til
eget formål.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 33, Erik Overballe, har påstået er-
statningen forhøjet væsentligt under henvisning til, at fredningssa-
gen har påført ham stor ulejlighed og store udgifter, idet sagen har
afsløret, at ejendommen ikke - som antaget af både ejeren og Skovbo
Kommune - ligger i sommerhusområde, men i landzone.

Den tidligere ejer af ejendommen under lb.nr. 37, Asta Larsen, har på-
stået erstatningen forhøjet under henvisning til, at fredningen påfø-
rer ejendommen en betydelig værdinedgang.
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Vestsjællands Amtsråd har gjort gældende, at kun 1,5 ha af det samle-
de fredede område på 138 ha ligger i Vestsjællands Amtskommune, og at
Amtskommunen kun bør pålægges at udrede 25 % af erstatningen vedrøren-
de det 1,5 ha store areal.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Overfredningsnævnet tiltrådt den
omhandlede fredning med nogle ændringer af fredningsområdets afgræns-
ning og fredningsbestemmelsernes indhold. Ændringerne medfører
bl.a., at ejendommen under lb.nr. 9 er udgået af fredningen, og at
der kan graves grus til eget forbrug på arealer under lb.nr.lO og
lb.nr. 27 a.

Der findes ikke grundlag for at tilkende erstatning med et større be-
løb end 1.000 kr. pr. ha for arealer, som ikke er omfattet af natur-
fredningslovens § 43 om vådområder, dog mindst 1.000 kr. pr. ejendom
(løbenummer). Det tiltrædes, at der ikke tilkendes erstatning ved-
rørende arealer i offentligt eje ••

e
e

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 10 må dog herudover tilkendes er-
statning for kravet om bevaring af 12 gamle egetræer og et bøgetræ.
Det fremsatte erstatningskrav udgør den forventede nettosalgspris
excl. moms for kævler fra disse træer, baseret på prisniveauet i sep-
tember 1986 og under forudsætning af, at der ikke er råd i træerne.
Ved fastsættelsen af fredningserstatning må der imidlertid tages hen-
syn til, at den forventede mulige indtægt for ejeren, som erstatnings-
kravet udtrykker, ville have været genstand for indkomstbeskatning.
Der findes herefter at være ydet ejeren fuld erstatning i anledning
af den omhandlede særlige fredningsbestemmelse, når tillægget til den
takstmæssigt beregnede erstatning fastsættes til 30.000 kr. med for-
rentning som den øvrige erstatning.
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Til erstatningskravet fra ejeren af ejendommen under lb.nr. 33 bemær-
kes særligt, at det mulige tab som følge af en fejlagtig antagelse
af, at ejendommen lå i sommerhusområde, ikke er et af fredningen frem-
kaldt tab for ejeren.

Erstatning i anledning af fredningen tilkendes herefter således, idet
der er taget hensyn til stedfundne ejerskifter:

Lb.nr. l - Staten v/Miljøministeriet o kr.

Lb.nr. 2 - Staten v/Miljøministeriet o kr.

Lb.nr. 3 - Københavns Vandforsyning o kr.

Lb.nr. 4 - på 3,7 ha, Bent Parslov:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 3,5 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 5 - på 5,3 ha, Arne Nielsen:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 5,1 ha er § 43-vådområde

Lb.nr. 6 - på 3,2 ha, Claus Egholm Nielsen:'. nedsættelse til mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde• Lb.nr. 7 - på 0,3 ha, Ejvind Ebbesen:e stadfæstelse af

1.000 kr.

1.000 kr •

1.000 kr.

Lb.nr. 8 - på 2,9 ha, den tidligere ejer Steen
Vejgård Nelsen eller den nuværende ejer
Tommy Nørgaard:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 2,5 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 9 - Niels Højgård Jensen, efter at
arealet er udgået af fredningen O kr.
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Lb.nr. 10 - på 37,4 ha, Svenstrup Gods I/S:
13,4 ha § 43-vådområde O kr.
24 ha a 1.000 kr. 24.000 kr.
bevaring af træer 30.000 kr. 54.000 kr.

Lb.nr. 11 - på 7,5 ha, Poul Andersen:
nedsættelse, idet 5,6 ha er
§ 43-vådområde, til 1.900 kr.

Lb.nr. 12 - på 13,0 ha, Anders Andersen:
nedsættelse, idet 7,2 ha er
§ 43-vådområde, til 5.800 kr.

Lb.nr. 13a - på 0,1 ha, Per Lotzfeldt:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 13b - på 1,3 ha, Mette Henriksen og
Per Lotzfeldt til lige deling:
stadfæstelse af mindsteerstatning,
idet 1,1 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

•e
e

Lb.nr. 14 - på 1,0 ha, Niels Vaslev:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 15 - på 0,8 ha, Arne DUrr:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 16 - på 0,2 ha, Charlotte Laudrup:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 17 - på 1,0 ha, B. Amtrup Kristensen:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 18 - på 0,1 ha, Grethe Valbjørn:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.
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Lb.nr. 19 - på 0,1 ha, Grethe Thyregod Gudnæs:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 20 - på 2,3 ha, Erling Skovbæk Hansen:
nedsættelse til minasteerstatning,
idet 1,7 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 21 - på 1,5 ha, Axel L. Pedersen:
stadfæstelse af mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 22 - på 0,1 ha, steen Slott Petersen:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 23 - på 0,1 ha, Agnete Larsen:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 24 - på 0,1 ha, de nuværende ejere Niels
Langhalm og Marianne Jensen til lige
deling eller den tidligere ejer
Bent Søndergaard:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr .

•e
e

Lb.nr. 25 - på 0,1 ha, Børge E. Ilskov:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 26 - på 0,7 ha, Hans A.S. Arnoldus:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 27a - på 16,8 ha, Giesegård Gods som tid-
ligere ejer:
nedsættelse, idet 6,6 ha er § 43-våd-
område, til 10.200 kr.

Lb.nr. 27b - på 9,5 ha, Anders Andersen:
mindsteerstatning, idet 9 ha er
§ 43-vådområde 1.000 kr.



Lb.nr. 28 - på 4,3 ha, Mads P. Midtiby:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde

Lb.nr. 29 - på 2,6 ha, den nuværende ejer Anders
Frandsen eller den tidligere ejer
Jens Holger Hansen:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 2,4 ha er § 43-vådområde

Lb.nr. 30 - på 2,0 ha, Svend Joensen og Anja Joensen
til lige deling:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde

Lb.nr. 31 - på 0,3 ha, EIa Petersen og
H.J. Borck Hansen til lige deling:
stadfæstelse af mindsteerstatning

Lb.nr. 32 - på 0,3 ha, den tidligere ejer Alice
Thyra Nielsen eller den nuværende
ejer Amy Rasmussen:
stadfæstelse af mindsteerstatning

e
•e

Lb.nr. 33 - på 1,2 ha, Erik R. Overballe:
stadfæstelse af mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde

Lb.nr. 34 - på 0,7 ha, Inge E. Jørgensen:
stadfæstelse af mindsteerstatning

Lb.nr. 35 - på 0,7 ha, Helge C. Petersen:
stadfæstelse af mindsteerstatning

Lb.nr. 36 - på 0,7 ha, den nuværende ejer Karsten
Ulrik Jensen eller de tidligere ejere
Robert og Rita Andersen til lige deling:
stadfæstelse af mindsteerstatning

7

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.



8

Lb.nr. 37 - på 0,4 ha, den tidligere ejer Asta
Larsen eller den nuværende ejer
Anders Chr. Bjerrum:
stadfæstelse af mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 38 - på 2,0 ha, Freddie M. Jørgensen:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 39 - på 3,7 ha, Gudrun og Bent Desdorf
til lige deling:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 3,1 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 40 - på 6,5 ha, Ejler A.J. Ragaland:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet 6,1 ha er § 43-vådområde 1.000 kr.

Lb.nr. 41 - Skovbo Kommune o kr.

e
e
e

Lb.nr. 42 - på 1,5 ha, Niels Peter Arnstedt's bo:
nedsættelse til mindsteerstatning,
idet hele arealet er § 43-vådområde 1.000 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,
stk. 4, l. pkt., fra den 14. marts 1986 (datoen for Fredningsnævnets
afgørelse) med en årlig rente, der er 1% højere end den til enhver
tid fastsatte diskonto.

Fredningsnævnet har tillagt godtgørelse far sagkyndig bistand med
4.000 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for Overfredningsnævnet tillægges der Svenstrup Gods I/S 12.000
kr., Giesegård Gods 12.000 kr. og Erik Overballe 1.000 kr.

Af den samlede erstatning på 106.900 kr. med renter og af de tilkendte
omkostningsbeløb på ialt 29.000 kr. udreder staten 75%, Vestsjællands
Amtskommune 300 kr. og Hovedstadsrådet resten.
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Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan på-
klages til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (Adr:
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm) af de ejere, som har indbragt Fred-
ningsnævnets erstatningstilkendelse for Overfredningsnævnet, eller
far hvis vedkommende den tilkendte erstatning er nedsat, samt af Mil-
jøministeren og Hovedstadsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede.

Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages.

Bendt Andersen
overfredningsnævnets tonr.anø

/bop



FREDNINGSNÆVNET>



I Matr.nr. 8 ~ m.fl. Regnemark by, Kimmerslev.
Del af matr. nr. 4 m.fl. Svenstrup Hgd., Borup.

e .Matr. nr. 5 h m.fl. Regnemark by, Nr. Dalby. REG.NR. 7~--Yi>
rtIatr.nr. l b m.fl. Bøgede by, Gørslev.

~ DelJ af matr. nr. 2 ~ og
" i
l, del af matr. 2 r Kongsted Kværkeby.nr • by,

• År 1986, den 14. marts· kl.lo blev af fredningsnævnet for
Roskilde amt i sag nr. 150/82 vedrørende fredning af Regnemark
Mose m.v. i Skovbo og Ringsted kommuner

afsagt sålydende

K E N D E L S E:
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Ved skrivelse af 23.november 1982 har Danmarks Naturfrednings-
forening rejst fredningssag for Regnemark !1ose m.m. i Skovbo kom-
mune, Roskilde amtskommune samt for et mindre områdes vedkommende
i Ringsted kommune, Vestsjællands amtskommune.

r skrivelsen anføres bl.a., at det i fredningsforslaget beskrevne
område, stort ca. 152 ha, udgør et karakteristisk landområde, der
med sin biologiske, geologiske og æstetiske variation bør fredes.

Regnemarksområdet omfatter:
l. Køge ås, som her kaldes Regnemark banke,
2. Regnemark mose, som bl.a. består af 75 mosehuller,
3. En række vandløb forekommer her: Bøgevandsløbet, Slimminge å,

vandløb fra Dyndet og Kimmerslev Møllebæk løber sammen i delvis
regulerede løb og danner Køge å.
Området grænser op til Svenstrup skovene mod nord, sommerhusområdet

Dyndet og 2 campingpladser mod nordvest Corona på matr. nr. 7 ~
Regnemark by, Kimmerslev og Birkely på metro nr. l c Regnemark by,
Nr. Dalby, hhv.lb.nr.e 40 og 30. - Den tidligere fredede Humleore
ås mod vest og mod syd og nordøst åbne landbrugsarealer.

Danmarks længste ås - Køge ås - løber midt igennem det foreslåede
fredningsområde i øst/vestlig retning på en strækning af ca. 3 km.
Køge ås er dannet under den seneste istids afsmeltningsfase for ca.
20.000 år siden, hvor kolossale smeltevandsfloder i og under ind-
landsisen banede sig vej mod de isfri områder vestpå. I disse smelte-
vandsstrømme blev der aflejret enorme mængder sand og grus, som op-
byggede åsen, der ved isens afsmeltning fremtr~dte som meget markante
landskabselementer - langstrakte rygge der på visse strækninger rejste
sig betydelig over det omgivende land.

Menneskelige aktiviteter har i de seneste ca. 130 år gjort over-
ordentlige store indgreb i området.

Ud fra naturvidenskabelige hens~ er forslaget imidlertid be-
grundet med, at område~ rummer et større antal forskellige vegetations-
typer, og to af disse er sjældne og i tilbagegang i Danmark. Det
drejer sig om ekstrem-rigkær, af hvilke der kun er 4 tilbage i hoved-
stadsregionen, samt lav urtevegetation på tørre og sandede overdrev
med islæt af steppeplanter, jfr. Palle Gravesens "Oversigt over bo-
taniske lokaliteter, bind I, Sjælland" (bil.4) samt Botanisk ekskur-
sion af 20.7.1980 med tilhørende planteliste (bil.S).

Ornithologisk set er det især den enorme fuglerigdom, såvel det
store individ- og artsantal, der gør området værdifuldt. Området
hører således ifølge Dansk Ornithologisk Forening til blandt Sjællands

•



lo bedste lokaliteter for ynglende sangfugle. Man bemærker navnlig
de store bestande af grågæs, ænder og lappedykkere. Desuden har
området nogle af de tætteste bestande af nattergal og kærsanger
på hele Sjælland, og der yngler af og til sjældne fugle som isfugl
og sortterne, begge yderst fåtallige arter på Sjælland. Desuden
kan det tilføjes, at området hører til de artsrigeste i hele landet,
jfr. "Større danske Fuglelokaliteter" af Lorenz Ferdinand (bil.6)
samt Jon Fjeldså's "Fuglebestanden i Regnemark mose m.m." (bil.7),
jfr. desuden lokalkomiteens forslag til fredning af Regnemark mose
og banke af 31.3.1981 (bil.8).

Der har tidligere for området været rejst fredningssag, som af-
sluttedes med nævnets kendelse af 29.december 1972. Imidlertid
fandt Overfredningsnævnet under anke ved kendelse af 31.august 1977
omkostningerne ved en fredning så betydelige, at de ville komme til
at stå i misforhold til, hvad der kunne forventes opnået ved en
sådan og ophævede derfor kendelsen. - Siden er råstofproblemerne
i hovedsagen blevet afklaret og på et væsentligt bredere grundlag
har Danmarks Naturfredningsforening derfor nu anmodet om sagens
fornyede foretagelse, idet det ved seneste kortændring af oktober
1985 afgrænsede areal ønskes fredet status quo på nærmere i be-
gæringen anførte vilkår.

Efter at nævnet i henhold til naturfredningslovens § 15 havde
besluttet at tage sagen under behandling er der foretaget bekendt-
gørelse om sagens genstand og omfang i Statstidende for den 3.
december 1982, i Dagbladet for Roskilde og omegn og i Roskilde
Tidende for s.d., ligesom ejere og brugere af de berørte ejendomme
ved brev er blevet underrettet om den påtænkte fredning. Der har
været afholdt adskillige møder, hvortil lodsejere og brugere har
været indkaldt, således den 6.maj 1983, den 6.november 1984, den
9.august og den 2.oktober 1985.

Fredningsbestemmelsernes indhold og formulering har på møderne
været drøftet, tillige med de implicerede myndigheder, ligesom der
har været foretaget fornødne besigtigelser.

Der er afsagt delkendelse af 19.august 1983 (j.nr. 89/80) om
det offentliges overtagelse af ejendommene matr.nr. 7 k og 8 S
m.fl. Regnemark (lb.nr. l og 2).

For så vidt angår Københavns Vandforsynings arealer, matr.nr.
8 ~ smst. og del af matr. nr. 4 Svenstrup Hovedgård (lb.nr.3)

"tt foreligger en landvæsenskendelse, der fastsætter en nedre grænse,

•

"I

•e
•
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•

,som angiveligt overholdes.ti Om campingpladsen, beliggende på matr.nr. l ~ Regnemark (lb.nr.30),
og dennes placering har været ført separate forhandlinger, idet
opgivelse af den nordlige del, beliggende ved søen, har været over-
vejet mod at der skete en udvidelse på den sydlige del. Denne plan
blev af de implicerede parter opgivet på mødet den 9.august 1985.

Om det øvrige på møderne passerede henvises til nævnets for-
handlingsprotokol.

Af de af Danmarks Naturfredningsforening anførte grunde finder
nævnet, at omhandlede arealer på grund af deres landskabelige og
naturhistoriske værdi samt beliggenhed har væsentlig betydning for
almenheden. Som følge heraf finder nævnet, at fredningspåstanden
bør tages til følge i medfør af naturfredningslovens § l på de
nedenfor nævnte vilkår.

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

Følgende ejendomme er omfattet af fredningen:

Lb.nr. Ejer Matr.nr. Fredet
ca. ha

"

l • udgået
.' udgået2.

• 3• Københavns Vand- 8 ap Regnemark by, 0,9
forsyning, Kimmerslev, og del

e Axeltorv 12,1609 V 4 Svenstrup Hgd.,Borup
4 • Bent Parslov del af 9 a Regnemark by,• Langagervej 14, Kimmerslev og

4140 Borup del af 9 g smst. 3,7
5. Arne Nielsen, lo c og lo fRegnemark

L.Holsteins Alle 127, by, Kimmerslev og
2750 Ballerup 5 h Regnemark by, Nr.

Dalby 5,3
5 l, 5 m, 2 e smst.

6. Claus Egholm Nielsen, lo e, lo h, lo kBaltorpvej 169, 2.tv., Regnemark by,Kimmerslev2750 Ballerup 3,2
og 5 k, 5 o, 5 r Regne-
mark by, Nr. Dalby

-



Lb.nr.
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Ejer Matr.nr. fredet
ca. ha

7.

8.

9.

lo.

ll.

.,

12.

e
e
e 13 a.

13 b.

14.

15.

Ejvind Ebbesen,
Sternberggade 6,1.th.
2300 s.
Steen Vejgård Nielsen,
Kværkebyvej 73,
4100 Ringsted
Niels Højgård Jensen,
Dyndetvej 9,
4140 Borup.
Svenstrup Gods I/S,
c/o Godskontoret,
Borupvej 104,
4140 Borup.

Poul Andersen,
Kulerupvej 11,
4140 Borup •
Anders Andersen,
Pinjevej 2,
Strøby Egede,
4600 Køge.

Per Lotzfeldt,
Regnemarks Bakke 20,
4140 Borup ',;
Mette Henriksen,
Regnemarks Bakke 20,
4140 Borup.
Niels Vaslev,
Vestre Ringvej 25,
4140 Borup.
Svend Hage Munksø,
Regnemarks Bakke 18,
4140 Borup.

5 p og 5 s
Regnemark by,
Nr. Dalby
2 b, 2 f, 2 g og 2 h
Regnemark by,
Nr. Dalby

0,3

2,9

del af
del af 7 g o~ c,
Kimmerslev by,
Kimmerslev.

0,5

del af l c og del
af 22 Kimmerslev by,
Kimmerslev, samt
l d og l k Regnemark
by, Nr.Dalby, samt 37,4
del af l a, l bd, del
af 3 l og 3 ~ Svenstrup
Hgd., Borup
del af 4 a samt 4 d
Regnemark by, Nr. Dalby 7,5

3 d, 3 g, 2 c, 2 i,
5 n og 5 q Regnemark
by, Nr. Dalby, samt
lo g og lo i Regnemark
by, Kimmerslev

13,0

5 f Regnemark by,
Nr. Dalby

0,1

9 i og 9 k,
Regnemark by,
Kimmerslev 1,3
del af 1 a,
Regnemark by,
Nr. Dalby.
l f Regnemark by,
Nr. Dalby og
8 d Regnemark by,
Kimmerslev.

1,0

0,8
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Lb.nr. Ejer :P-!atr.nr. Fredet
ca. ha

16. Charlotte Laudrup, 8 æ og 8 ar
Regnemarks Bakke 9, Regnemark by, 0,2
4140 Borup. Kimmerslev

",

17. B.Amtrup Kristensen, 7 h og 1 o
Kirkebjerg Alle 121,1.th., Regnemark by,
2600 Glostrup. Kimmerslev 1,0

18. Grethe Val bjørn, 1 c

• Regnemarks Bakke 3, Regnemark by, 0,1
4140 Borup. Kimmerslev

19. Bent Knudstrup Gudnæs,

el Regnemarks Bakke 16, 7 i smst. 0,1
4140 Borup.

20. Peter Knudsen,
Langagervej lo, 7 e smst. 2,3
4140 Borup.

21. Axel L.Pedersen,
Ringstedvej 221, 8 P smst. 1,5
Lellinge, 4600 Køge.

22. Elise Petersen,
Regnemarks Bakke 14, 8 m smst. 0,1

• 4140 Borup •
Skødehaver:

e Helge Pedersen.

e 23. Søren H.Larsen,
Regnemarks Bakke 12, 8 l smst. 0,1
4140 Borup.

24. Bent Søndergaard,
Regnemarks Bakke lo, 8 as smst. 0,1
4140 Borup.

25. Børge E.llskov,
Dronningensgade 16,st.th. , 8 k smat. - 0,1
1420 K.

26. Hans A.S.Arnoldus, 8 f smst.Sankt Knudsvej 8,st., 0,7
"e 1903 v.



Lb. nr.
- 7 -

Ejer !1atr.nr. Fredet
ca.ha

27 a.

27 b.
.'

28.

29.

30.

31.

32.e
e
e 33.

34.

35.

36.

Svend Joensen,
Regne~arks Bakke 6,
4140 Borup.

lo b Regnemark by,
Kimmerslev og
2 d, 3 b, 4 b og 5 b
Regnemark by,Nr.Dalby
l b og del af 2 b
Bøgede by, Sørslev

Anders Andersen,
Pinievej 2,Strøby
Egede, 4600 Køge.
Niels J.M.Billegrav, og
Mads P.Midtiby,
Bøgedevej 7 B,
4100 Ringsted.
Jens Holger Hansen, del af 2 a smst.
Vilhelm Andersensvej
32,st.tv.,4100 Ringsted.

del af l a Bøgede
by, Gørslev

Svend Joensen,
Regnemarks Bakke 6,
4140 Borup.
Elo Petersen og H.J.
Borck Hansen,
Elmelygårdsvej 32,
4000 Roskilde.

del af l c Regnemark
by, Nr. Dalby

l i smst.

Henry R.Nielsen,
DYndetvej 19 A,
4140 Borup.
Erik R.Overballe,
Rantzausgade 62, 2.tv.,
2200 N.

del af l h smst.

3 q Svenstrup Hgd.
.Borup

Inge E.Jørgensen,
Birkedalshusene 34,
3500 Værløse.

9 h Regnemark by,
Kimmerslev

Helge C.Petersen,
Bækgårdsvej 4 B,
4140 Borup.

9 b smst.

Robert og Rita Andersen,
Ringstedvej 501, del af 8 u smst. og
4632 Bjæverskov. l e Regnemark by,

Nr. Dalby

16,9

9,1

4,3

2,6

2,0

0,3

0,3

1,2

0,7

0,7

0,7
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Lb. nr. Ejer rtratr.nr. Fredet
ca.ha

37. Asta Larsen,
Regnemarks Balcke 4,
4140 Borup.

,., 38. Fredie M.Jørgensen,
Fugleparken 67,

.' 2690 Karlslunde.
39. Bertha Rasmussen,

Dyndetvej 21,
4140 Borup.

40. Ejler A.J.Rogaland,

e, Coronavej l,
4140 Borup.

41. Skovbo kommune,
Møllevej 2,
4140 Borup.

42. Niels Peter Arnstedt,
Gamlehave Alle 18,

.. 2920 Charlottenlund.

Skovbo kommune
se lb. nr. 41

e
e Roskilde amtskommune,

Køgevej 80,
e 4000 Roskilde.

del af 8 tRegnemark
by, Kiw~erslev 0,4

8 aa smst. 2,0

del af 9 f smst 3,7

del af 7 g smst. 6,5

del af 7 d smst. 0,9

del af 2 a Kongsted
by, Kværkeby og 1,5
del af 2 r smst.

del af vandløb fra Dyndet,
del af Kimmerslev Møllebæk og
del af Bøgedevandløbet.
del af Køge å.

Thi bestemmes:
Den fremsatte fredningspåstand tages til følge på nedennævnte

vilkår:
§ l. Fredningens formål er at bevare de væsentlige naturhistoriske

og landskabelige værdier i området.
§ 2.
§ 3.

Arealerne må ikke yderligere afvandes eller opdyrkes.
Arealerne må ikke yderligere beplantes. De mere end 100 år
gamle ege og bøge på matr. nr. l ~ og l ~ Svenstrup Hovedgård
bør bevares længst muligt.
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§ 4. Ændringer i terrænet, herunder udnyttelse af forekomster
i jorden, er ikke tilladt. - Opmærksomheden henledes dog i
denne forbindelse på lov nr. 237 af B.juni 1977 om råstoffer,
specielt § 7 samt dispensationsmulighed en i henhold til natur-
fredningslovens § 47 a.

§ 5. Udyrkede arealer må ikke gødskes eller tilføres pesticider
uden fredningsnævnets tilladelse.

§ 6. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane,
flyveplads, oplags- eller losseplads, bilophugningsplads eller
lignende eller til henkastning af affald.

§ 7. Veje må ikke anlægges. Eksisterende veje kan vedligeholdes,
men må ikke asfalteres.

§ B. Opgravning af planter er ikke tilladt. Havearealer er ikke
It undergivet bestemmelserne i §§ 2 og 5.

§ 9. Bebyggelse må ikke finde sted, dog skal om- og tilbygninger
ved eksisterende bygninger kunne ske efter forudgående til-
ladelse af nævnet.

§ lo. Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier og driv-
husgartnerier er ikke tilladt.

§ ll. Opstilling af boder, skure, campingvogne (udenfor camping-
pladsen), vindmøller og andre skæmmende indretninger er ikke
tilladt.

e
e
e

§ 12. Opstilling af master eller transformatorstationer såvel som
etablering af luftledninger henover det fredede er ikke tilladt.

§ 13. Færdsel til fods, på cykel, evt. ridende er tilladt overensstem-
mende med derom i naturfredningsloven fastsatte bestemmelser.

§ 14. En dispensation fra ovenstående bestemmelser kan meddeles, når
det ansøgte ikke;vil komme i strid med fredningen s formål, jfr.
naturfredningslovens § 34.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fore-
lægge for Overfredningsnævnet.

Anke tilOverfredningsnævnet kan af de i naturfredningslovens § 26
nævnte personer og institutioner iværksættes inden 4 uger efter af-
gøreIsens meddelelse, jfr. samme lovs § 20, stk. 2.



•

e
e
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!'Tævnethar ved anden afgørelse af d.d. fastsat et samlet
erstatningsbeløb af 133.840 kr. + omkostningev

, 4.000 kr.
Heraf udrede r Statskassen 3/4 og resten

kommune og Hovedstadsrådet, hver med 1/2.

C~k-t~~
drethe Stephens en A.G.Laugesen

Vestsjællands amts-

r/)~-, (L"(l.d~<~r! ,( 'e~.
H.Due Andersen H ge Petersen
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Roskilde amts fredningsnævns

afgørelse

'af 14.marts 1986 om erstatning i anledning af fredning af
Regnemark Mose m.v. i. Skovbo og Ringsted kommuner (j.nr. 150/82) .

Ved fredningsnævnets kendelse af 14.marts 1986 er Regnemark
Mose m.m. i Skovbo og Ringsted kommuner, ialt ca. 152 ha, blevet
fredet. Langt den overvejende del af arealet tilhører private ejere.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i
november 1982 med det formål at sikre de væsentlige naturhistoriske
og landskabelige værdier i området.

Erstatningskrav er fremsendt af adskillige private ejere.
Nævnet skal om disse udtale, at fredningsbestemmelserne på grund

af i øvrigt gældende lovbestemmelser og under hensyn til arealernes
karakter kun kan antages at medføre ulemper og rådighedsindskrænk-
ninger af ringe betydning såvel for den eksisterende landbrugsdrift
i området som for arealernes udnyttelse i øvrigt. Der findes derfor-
når lige bortses fra Svenstrup gods, hvor særlige forhold gør sig
gældende-at være ydet -fuld erstatning for det tab, fredningen med-
fører, når erstatningen fastsættes efter en takst på 600 kr. pr. ha
for arealer, der er omfattet af naturfredningslovens § 43 og/eller
§ 47 a, og 1.200 kr. for de øvrige arealer. Erstatning til en ejer
tilkendes dog med mindst 1.000 kr.

Der tilkendes ikke erstatn~~g for fredning af de i offentlig
eje værende arealer.

Erstatning for fredningen tilkendes herefter de enkelte ejere
således:
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Lb.nr. Ejer Matr.nr. Erstatning,

1

•

•-e
"I

4. Bent Psrslov,
Langagervej 14,
4140 Borup.

5. Arne Nielsen,

, 6.

L.Holsteins Alle 127,
2750 Ballerup.
Claus Egholm Nielsen
Baltorpvej 169.2.tv.,
2750 Ballerup.

7. Ejvind Ebbesen,
Sternberggade 6,1.th.
2300 S.
Steen Vejgård Nielsen
Kværkebyvej 73,
4100 Ringsted.
Niels Højgård Jensen,
Dyndetvej 9,
4140 Borup.
Svenstrup Gods I/S,
c/o Godskontoret,
Borupvej 104,
4140 Borup.

8.

9.

lo.

ll. Poul Andersen, .
Kulerupvej 11,
4140 Borup.
Anders Andersen,
Pinjevej 2,
Strøby Egede,
4600 Køge.

13 a. Per 10tzfe1dt,
Regnemarks Bakke 20,
4140 Borup.

12.

13 b. Mette Henriksen,

del af 9 a Regnemark by,
Kinnerslev og

del af 9 g smst.
lo c og lo fRegnemark
by, Kimmerslev og 5 h,
5 l, 5 m og 2 e Regne-
mark by, Nr. Dalby
lo e, lo h og lo k
Regnemark by,Kimmerslev
og 5 k, 5 o og 5 r
Regnemark by,Nr.Dalby
5 p og 5 s
Regnemark by,Nr.Dalby

2 b, 2 f, 2 g og 2 h
Regnemark by,Nr. Dalby

del af 7 g og del af 7 c
Kimmerslev by,Kimmerslev

del af l c og del af 22
Kimmerslev by,Kimmerslev,
l d og l k Regnemark by,
Nr. Dalby samt del af
del af l a, l bd, del af
3 l og 3 m Svenstrup Hgd.
Borup'
del af 4 a samt 4 d
Regnemark by,Nr.Dalby

3 d, 3 g, 2 c, 2 i,5 n
og 5 q Regnemark by,Nr.
samt lo g og lo i Regne-
mark by,Kimmerslev
5 f Regnemark by,
Nr. Dalby

9 i og 9 k Regnemark by,
.. --

2.340 kr.

3.300 tf

1.920 "

1.000 "

2.100 "

1.000 "

50.000 "

5.400 "

10.200 n

1.000 "

1.000 "



Lb.nr.

- ) -
Ejer Matr.nr. Erstatning

e 14.

j 15.

16.

17.

18.

19.

"

20.

21.

22.

23.

24.

Niels Vasley,
Vestre Ringvej 25,
4140 Borup.
Svend Hage Munksø,
Regnemarks Bakke 18,
4140 Borup.

Charlotte Laudrup,
Regnemarks Bakke 9,
4140 Borup.
B.Amtrup Kristensen,
Kirkebjerg Alle 127,1.th.
2600 Glostrup.
Grethe Valbjørn,
Regnemarks Bakke 3,
4140 Borup.
Bent Knud strup Gudnæs,
Regnemarks Bakke 16,
4140 Borup.
Peter Knudsen,
Langagervej lo,
4140 Borup.

del af l a
Regnenark by, rIr. Dal b:r

l f Regnemark by,
Nr.Dalby og 8 d
Regnemarks by,
Kimmerslev
8 æ og 8 r
Regnemark by,
Kirnmerslev
7 h og 7 o
Regnemark by
Kimmerslev.
7 c Regnemark by,
Kimmerslev

7 i smst.

7 e smst.

Axel L.Pedersen, 8 p smst.
Ringstedvej 221,
Lellinge, 4600 Køge.
Elise Petersen, 8'm smst.
Regnemarks Bak~ 14,
4140 Borup.
Skødehaver: Helge Pedersen
Søren H.Larsen,
Regnemarks Bakke 12,
4140 Borup.
Bent Søndergaard Larsen,
Regnemarks Bakke lo,
4140 Borup.

8 l smst.

8 as smst.

1.0:JOkr.

1.000 "

1.000 "

1.000 "

1.000 "

1.000 "

1.260 "

1.000 "

1.000 u

1.000 "

1.000 "



'Lb.nr.
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lEjer Hatr.nr. Erstatning

e.-
e

25.

26.

Børge E.Ilskov
Dronningenseade 16,st.th.
1420 K.
Hans A.S.Arnoldus,
Sankt Knudsvej 8,st.
1903 V.

27 a. Svend Joensen,
Regnemarks Bakke 6,
4140 Borup.

27 b. Anders Andersen,
Pinievej 2,Strøby
Egede, 4600 Køge.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Niels J.M.Billegrav og
Mads P.Midtiby,
Bøgedevej 7 B,
4100 Ringsted.
Jens Holger Hansen,
Vilhelm Andersensvej 32,
st.tv., 4100 Ringsted.
Svend Joensen,
Regnemarks Bakke 6,
4140 Borup •
E10 Petersen og H.J.
Borck Hansen,
Elmelygårdsvej 32,
4000 Roskilde. .
Henry R.Nielsen,
Dyndetvej 19 a,
4140 Borup.
Erik R.Overballe,
Rantzausgade 62,2.tv.,
2200 N.

8 k
Regnemark by,
Kimmerslev

1.000 kr.

8 f smst.
1.000 kr.

lo b Regnemark by, 1
Kimmerslev og

i2 d, 3 b, 4 b og 5 b:
IRegnemark by,Nr.

Dalby
l b og del af 2 b
Bøgede by,Gørslev

(_ 2o • 520 kr.
'tidl. Giesegård
1 jfr. bilag 35

..)

del af l a Bøgede
by, Gørslev 2.580 kr.

del af 2 a smst.
1.380 kr.

del af l c Regnemark
by, Nr. Dalby 1.200 kr.

l i smst.
1.000 kr.

del af l h smst.
1.000 kr.

3 q Svenstrup Hgd.,
Borup 1.000 kr.
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Lb.nr. Ejer Hatr.nr. Erstatning

34. Inge E.Jørgensen, 9 h Regnemark by,- Birkedalshusene 34, Kimmerslev 1.000 kr.
3500 Værløse.

35. Helge C.Petersen, 9 b smst ..' Bækgårdsvej 4 B, 1.000 "
4140 Borup.

36. Robert og Rita
Andersen, del af 8 u smst. og
Ringstedvej Sol, l e Regnemark by, 1.000 "
4632 Bjæverskov. Nr. Dalby

37. Asta Larsen, del af 8 t Regnemark by,
Regnemarks Bakke 4, Kimmerslev 1.000 II

,e 4140 Borup.
38. Fredie M.Jørgensen, 8 aa smst.

Fugleparken 67, 1.200 II

2690 Karlslunde.
39. Bertha Rasmussen, del af 9 f smst. 2.220 "Dyndetvej 21,

4140 Borup.
40. Ejler A.J-Rogaland, del af 7 g smst.

Coronavej l, 3.900 "• 4140 Borup.

e 42. Niels Peter Arnstedt, del af 2 a Kongsted
Gamlehave Alle 18, by, Kværkeby og 1.320 "

ti 2920 Charlottenlund. del af 2 r smst.

e ialt =~~~=~~g=====

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for
nævnet tillægges der ejeren af del af ejendommen matr. nr. l c
Regnemark/Sv.Joensen et beløb af 4.000 kr.

Den samlede fredningserstatning på 133.840 kr. med renter i
henhold til naturfredningslovens § 19,stk.4 fra den 14.marts 1986
og de tilkendte omkostninger 4.000 kr. udredes med 75 % af Stats-
kassen og 25 % af Vestsjællands amtskommune og Hovedstadsrådet
hver med 1/2.41' Ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages til
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Overfredningsnævnet af enhver ejer af arealer under fredningen.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er neddelt den
pågældende.

/'

-A;/-y-
A.G.Laugesen •
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07546.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00

Dispensationer i perioden: 19-08-1983 - 01-11-1991



..

REG. NR. 75'1b,

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Roskilde amt ..

År 1983, den 19 ..august kl ..15,00 holdt nævnet møde.

Der foretoges: Sag om fredning af Regnemark
mose m.m ..- Spørgsmål om
delafgørelse ..• J.nr ..89/80

jfr. 150/82
Ingen var mødt.
Der fremlagdes kopi af nævnets skrivelse af lo.august 1983

til Fredningsstyrelsen som svar på dennes skrivelser af 14.
december 1982 og senere vedr ..matr. nr. 8 ~ og 7 ~ Regnemark.

I henhold til naturfredningslovens § 18, stk. 5 træffer
nævnet herefter følgende

delafgørelse:

•
Ejendommen matr. nr. 8 ~ og den del af matr. nr. 7 ~,

- - --Regnemark by, Kimmerslev sogn, som ligger vest for Vestre- - - -
Ringvej, overtages af staten ved miljøministeriet. Over-

• tagelsen finder sted den l.oktober 1983.
Staten afholder udgifterne ved udstykningen.
Erstatningen fastsættes til 90.000 kr .., der forrentes

fra den l.oktober 1983 med en rente, der ligger 1% over
Danmarks Nationalbanks diskonto, indtil statens overtagelse
kan ske. Erstatningen udredes af staten med 3/4 og Hoved-
stadsrådet med 1/4.

Ovennævnte afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet
af ejeren og forskellige myndigheder m.v.,jfr. naturfrednings-
lovens § 26.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt



I

•
'e

de pågældende.
Bekendtgørelse i Statstidende, Dagbladet og Roskilde Tidende

samt fornøden underretning, alt i henhold til naturfrednings-
lovens § 20, vil snarest finde sted.

Mødet hævet.

~A.G.Laugesen.



8 q, 8 ao, 8 aq
og del ~f 7 k Regnemark,Y.immp.rslev eo~.

Frennin~snævnet for Roskilde
~mt,
c/o Lyn~by rp.ts 3. afd.,
Hu~~p.ltoftevej lo, 2830 Vi~~m.

2%_WJY

Omstående delafgørelse berigtiges sålpdes, at ~en tillige
omfatter matr. nr. 8 ao og 8 aq Re~nemark by, Kirnmerslev sogn.

bogen.
Med hp.nsyn til ejendommens servitutter hemvises til ting-

Kendelsen bedes herefter tinglyst som endelig adkomst for
staten vi miljøministeriet på matr. nr. 8 q, 8 ao og 8 aq
Regnemark by, Kimmerslev sogn.

,den 22.februar 1984.fREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE A'.

/'

S;-r~?/~L:
er undert.enrr O t()/t> -8 pr. 1/ 'I 19/3
vurderet til kontantejendomllV-di ....•.• Z+,:., ~o kr.
heref kon_t9rundverdl.................... ZY r" " kr.
Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller om-
fatter nogen del af en siden, er ,-imatriklen noteret som
• :III II en samlet ejendom.
Skovbo Kommune.
Ejendomsskanøkontorel, den 2,8 I I.
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,'-, FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adr .... :
Lyngby rets 3.• fdellng
HummeltofteveJ 10
2830 Virum - Telefon (02) 85 33 55

REG.Hl 7ry, D~o 25.april 19S4
Jour. nr. 161/83

Dnps dato h~r nævnpt ti1s~revet Skovbo ko~mune s~led~s:

"Ved skrivelse af 23.november 1983 har De for Claus Egholm
Nielsen, Baltorpvej 169, Ballerup, søgt om tilladelse til at
nedrive det på ejendommen matr. nr. lo h Regnemark by, Kim-

~ merslev sogn værende sommerhus og i stedet opføre et nyt med
en placering som det eksisterende.

Det er oplyst, at sommerhuset, der bar et areal på 23 m2

agtes placeret inden for naturfredningslinien for Køge å og
at der er rejst fredningssag for Regnemarks Banke.

Danmarks Naturfredningsforening har intet at indvende mod
det ansøgte.

Efter alt foreliggende, herunder tegninger, beskrivelse
m.v. meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§§ 16, stk. 2 og 47 ~, stk.l den be~te tilladelse.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § 64 a, hvorefter tilladelsen bortfalder, såfremt dene-• ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Del tilføjes, at tiU:::delsen af forske!ltg-e fred·
ningsiIlstitutioner .liden 4 uger j. d denne
meG ..ieJel~e hal; i...; '..\(:5 for O\'er~redniilgs·
I,æ' 'Cl, og d~ u,;dJ-:.~eil derior ikl,.~ må
bll,"'~- c:ler kU:1 bel1:)lie::- jJJ ege:l r,,;;';,}.~ ~ ..
1<.,:": .. .1<::'1 ovennævnte <.lnkdn"t cl u....:· .

Hvilkf't herved mec1deles. /
-j?

/J.1f /' _~~
/;/ L ~~ /

A.G.Laugesen.Modtaget I fredningsstyrelsen

2 6 APR. 1984
Prednin~sstyrelsen,
\~øiegade 13,
L?") t, K.

Ju 30448

Miljøministeriet
~. nr. F. \"':)()d- - \\

au.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

~I" /li ~!*;fh1)M -
~'/, /1 1'''6 REG. NR. 7.) 'Ib

~ .II~ Dato 21. november 1986
Jour. nr. FS 118/86

I~.

Adresse.
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 65 1068

..-
f 1

Herr
Steen Slott Petersen
Regnemarks Bakke 14
4140 Borup.

Ejendom: matr. nr. 8 .!!!., Regnemark, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 14, Borup.

De har som ejer af den ovennævnte ejendom ansøgt om fred-

ningsnævnets tilladelse til at opføre et udhus på fundament til

eksisterende udhus, efter at dette er nedrevet. Udhuset tænkes

e
e
e

opført i overensstemmelse med en tegning indsendt hertil, dog at

der i gavl mures til spær.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af fredningsnæv-

nets kendelse af 14. marts 1986 om fredning af Regnemark Mose m.m.

I henhold til kendelsen må bebyggelse ikke finde sted. Dog skal

om- og tilbygninger ved eksisterende bygninger kunne ske efter

fredningsnævnets tilladelse.

Det bemærkes, at fredningskendelsen er forelagt for Over-

fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har holdt et møde med besigtigelse den

17. november 1986.
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e
e
e

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør

af naturfredningslovens § 34, stk. l at det byggeri, der er nævnt

foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2,

jfr. § 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over

tilladelsen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde

amtsråd, Hovedstadsrådet, Skovbo kommune og Danmarks Naturfrednings-

forening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet

inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

over fredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-
retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen



•

•••

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

REG. NR. 75Y~
Adresse.
Dommerkontoret I Køge
Niels Juelsgade6
4600 Køge. Tlf. (03) 6510 68

Skovbo kommune
Teknisk forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup .

GENPART
tP orjenter~ng

Ejendom: Matr. nr. 8 as Regnemark

beliggende Regnemarks Bakke lo.

Skovbo kommunes j.nr.: 8-as Regnemark.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/267-17.

Dato 3.. juli J987
Jour. nr FS 52/87

Modtaget I
Sk.ov- og Naturstyrelsel'l

6 jUU 1987

Ved brev af 18. maj 1987 har De for ejeren af den ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at der opføres

et drivhus på ca. 13 m2 i overensstemmelse med en tegning, der er

indsendt- hertil.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets

kendelse af 14. marts 1986 om fredning af Regnemark Mose'm.m.
)

i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. l.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved det ansøgte

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr.

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over

tilladelsen. Klageberettigede er:
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Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde
amtsråd, Hovedstadsrådet, Skovbo kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.

Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet

inden klage fristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

.. overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-

retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~k~

e
••

- ..



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

REG.NR.
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 65 1068

D~o 14. august 1987
Jour. nr. FS 70/87

ModtagetI
Skov- cg N'lturstyrelse, I

Arkitekt
Birgitte Degener
Høedvej 71
Valsølille
4174 Jystrup.

i I 111:: 'OS'"'; Al.>v. l.• (

Ejendom: Matr. nr. 5 fRegnemark

beliggende Regnemarks Bakker 20, Borup.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/267-18.

-------_.

Ved brev af 30. juni 1987 har De for ejeren af den oven-

nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at ek-

sisterende beboelseshus udvides med ca. 34 m2 bebygget areal med

udnyttet tagetage og ca. 15 m2 kælder i overensstemmelse med teg-e
•e

ninger indsendt hertil .

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af fredningsnæv-

nets kendelse af 14. marts 1986 om fredning af Regnemark mose m.v.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør

af naturfredningslovens § 34, stk. l, at det byggeri, der er nævnt

foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2,

jfr. § 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over

• tilladelsen. Klageberettigede er:
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Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskil-

de amtsråd, Hovedstadsrådet, Skovbo kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis nogen af de klageberettigede klager til over fredningsnævnet

inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-

retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~: Rosenme"~e~rv~/vv'~

•••



'l, 75't1h. REG. NR.• f FREDNINGSNÆVNET FOR 1988Dato 25. november
ROSKILDE AMT
Adresse: Jour. nr. FS 119/88
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 651068

Herr
Sven Joensen
Regnemarks Bakke 6

.>4140 Borup. •r ,~ . . ,

•
•

•

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ og 4 ~ Regnemark by, Nr. Dalby
beliggende Regnemarks Bakke 8, Borup.

Ved brev af 8. oktober 1988 har De ansøgt om tilladelse til at opføre en ~tald-
bygning på 112 m2 på matr. nr. 3 ~ Regnemark by, Nr. Dalby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 29. december 1987.

De har endvidere anmodet om godkendelse af en skitse over anlæg af boldbaner
på matr. nr. 4 b smst.

I den anledning tillader fredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens § 34
for sit vedkommende, opførelsen af en staldbygning på 112 m2 på det af Dem på
den medfølgende skitse angivne sted. Det er dog en forudsætning, at bygningen
udføres i træ, og at taget beklædes med tørv, således at den falder naturligt
ind i omgivelserne, og at det endelige projekt indsendes til nævnets godkendelse.

Nævnet godkender endvidere det fremsendte forslag til anlæg af boldbaner, dog
således at fodboldbanen flyttes hen i den modsatte ende af arealet op mod vejen.
Det er endvidere et vilkår, at arealet indhegnes, og at der etableres en beplant-
ning omkring hegnet.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

-
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Der kan inden 4 uger klages til Over fredningsnævnet over tilladelsen. Klagebe-
rettigede er:

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Hvis nogen af de
klageberettigede klager til Over fredningsnævnet inden klagefristens udløb, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Over fredningsnævnet opretholder den. De
kan regne med at få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til
det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (naturfred-
ningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

o 7~Vb
RE G. NR.Dato 16. februar 1989

Jour. nr. FS 8/89Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 65 1068

Herr
Tommy N. Andersen
Dalbyvej 25 A
4140 Borup.

r, _

• Ejendom: Matr. nr. 2 Q Regnemark by, Nr. Dalby
beliggende Regnemark mose.
Hovedstadsrådets j.nr.: 274/267-5.

Hovedstadsrådet har over for fredningsnævnet rejst spørgsmål om forskellige for-
anstaltninger, der er udført på ovennævnte ejendom, som De ejer.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af fredningen af Regnemark Mose, Over-
fredningsnævnets kendelse af 29. december 1987. Ifølge kendelsen skal området
bevares i sin nuværende tilstand, og der må ikke foretages terrænændringer (§ 2),
herunder bl.a. opfyldning og planering (§ 3) •

• Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 13. februar 1989 under deltagelse
af Dem og repræsentanter for forskellige myndigheder og Danmarks Naturfrednings-
forening.

I den anledning skal fredningsnævnet udtale:

De stianlæg og de tre øer, der er etableret på ejendommen, strider mod de cite-
rede bestemmelser i fredningen. Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at med-
dele dispensation til bibeholdelsen, da stianlægget og øerne må anses for at
stride mod fredningens formål, og da fredningsnævnet ikke kan tiltræde Deres syns-
punkt om, at der er tale om forhold under bagatelgrænsen.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F/30~;I&", et(



•

••

- 2 -

Stianlægget og øerne skal derfor fjernes. Fjernelsen skal ske straks eller ef-
ter nærmere aftale med Hovedstadsrådet, som er den myndighed, der påser, at na-
turfredningsloven overholdes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for: Over fredningsnævnet ,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Fredningsnævnet vil indtil videre ikke stille krav om fjernelse af den hytte,
der ligger på ejendommen, da det efter det oplyste må antages, at hytten stam-
mer fra før fredningen. Som meddelt under besigtigelsen vil Hovedstadsrådet i-
midlertid undersøge hyttens forhold til by- og landzoneloven .

H. Rosenmeier



OVERFREDNINGSNÆVN ET
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;rEG. NR.
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Slotsmarken 15 BO/ic
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Sven Joensen
Regnemarks Bakke 6
4140 Borup

Den 10.03.89
J.nr. 2669/86-1/88

• fredningsnævnet for Roskilde Amts fredningskreds har den 25. november 1988 i
medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt principtilladelse til opførelse af
en 112 m2 stor staldbygning på Deres ejendom matr.nr. 3 ~ Regnemark By, Nr.
Dalby. Tilladelsen er betinget af, at staldbygningen opføres i træ med tørve-
belagt tag. Det endelige projekt skal forelægges fredningsnævnet til godken-
delse inden udførelsen.

Nævnet meddelte endvidere dispensation til anlæg af boldbaner på Deres ejendom
matr.nr. 4 ~ smst. på vilkår, at banerne placeres ud til vejen, at arealet ind-
hegnes, og at der etableres afskærmende beplantning rundt om hegnet.

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget de to afgørelser til Over fred-
~ ningsnævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. december 1987
om fredning af Regnemark Mose med omgivende arealer i Skovbo og Ringsted Kommu-
ner. Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen af naturværdierne i om-
rådet, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet. Ifølge § 9 skal dis-
pensation meddeles til anlæg af boldbaner på en del af matr.nr. 4 ~ Regnemark
By, Nr. Dalby. Dispensationen kan eventuelt betinges af afskærmende beplant-
ning.

Boldbanerne ønskes anlagt af hensyn til de besøgende på Deres campingplads i
området. Efter telefonisk oplysning har De indgået en aftale med Hovedstadsrå-

~r
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det om plejens udførelse på det ca. 152 ha store fredede areal. Til brug for
plejen agter De at anskaffe en bestand af 40 moderfår. Af hensyn til dyrenes
velfærd kan stalden, der skal indrettes til løsdrift, ikke være mindre end de

2planlagte 112 m .

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klageskrivelse bl.a. anført, at af-
græsningen ikke nødvendiggør en stald eller et læskur på mere end 60 m2~at
det bør bestemmes, at bygningen ikke må overgå til anden anvendelse, og at
overfladebehandlingen skal foretages med jordfarver. Foreningen finder endvi-
dere, at tagbeklædning med tørv er fremmed for dansk byggeskik, hvorfor det fo-
reslås, at taget udføres i tagpap. Vedrørende boldbanerne henstilles det, at
deres omfang indskrænkes til et minimum, og at der stilles krav til, hvilke ar-

~ ter der må benyttes til den afskærmende beplantning.

Hovedstadsrådet har anbefalet en stadfæstelse, dog eventuelt med et vilkår om
at beplantningen sker med ikke-artsfremmede planter. Det oplyses endvidere,
at der tidligere har ligget et hus på det sted, hvor stalden søges opført.

Skovbo Kommune har udtalt, at stalden bør nedrives, såfremt den ikke længere
tjener sit formål, og at Kommunen støtter det af Foreningen anførte om stal-
dens ydre og beplantningen. Kommunen finder derimod staldens størrelse rime-
lig set i forhold til græsningsarealets størrelse og antallet af får. Udtalel-
sen er baseret på oplysninger fra en konsulent fra Dansk Fåreavl •

• Over fredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at der kan dispenseres til opførelse af en staldbygning med den
af Fredningsnævnet fastlagte placering og størrelse, idet det endelige projekt
skal indsendes til Nævnets godkendelse, herunder med hensyn til bygnings- og
tagmaterialer og farvevalg.

Det tiltrædes ligeledes, at der er dispenseret til boldbaner på den af Fred-
ningsnævnet angivne placering og de anførte vilkår, dog med den tilføjelse at
beplantning omkring hegnet skal ske med danske løvtræsarter.
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Med den anførte tilføjelse stadfæstes hermed Fredningsnævnets afgørelse af
25. november 1988.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Over fredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen
a~A/~
.'Si;6itte Damm

Fm •
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adreae:
Dommll'komom IK".
NI". Juellpd. 8
4600 Ktg •• Tlf.: 1031851088

REG. HR.
NYT TELEFON NR.:
63 65 10 e8

Dato 30. april 1990
Jour. nr. FS 38/90

ROSKILDE AMT
Teknisk forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

ModtagetI
Skov-ogNaturstyrelsen

- 1 MAJ 1990

• Vedr.: Regnemark Mose
Roskilde amtskommunes j.nr.: 8-70-52-2/267/1-90.

Ved brev af 5. april 1990 har De anmodet om dispensation fra bestem-
melserne i Overfredningsnævnets afgørelse af 29. december 1987 om
fredning ~f Regnemark Mose med omgivende arealer til påsmøring og
sprøjtning med pesticidet nRound-upn for at bekæmpe Kæmpe-Bjørne-
klo, der har bredt sig stærkt og flere steder truer den naturlige
vegetation.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i henhold til § 8
i Overfredningsnævnets afgørelse den ønskede plejeforanstaltning.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over godkendel-
sen.

Med venlig hilsen
~
Knud Olsen

ICiljøministeriet
~kov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN I~1'/0- Co o~ .srr.-
Akt.nr. \

I .
i ....--.'



, t-Ht:UNINGSNÆVNET f-OR
ROSKILDE AMT
Adr .... :
Domm.,.kontortt j K_ge
Niels Jue)sgede 8
4600 Kege. Tlf.: (03) 65 1068

REG. NR.
Dato 17. a u g u s t 1990

,~
Jour. nr, ~Il.-..l"'--l."-Xo-=-_ES 34/90

• ROSKILDE AMT
Aben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Modtaget t
Skov-og Naturstyrelsen

2 o AUG. 1990

, Ejendom: Matr. nr. 4 ~ Regnemark, Nr. Dalby.
Roskilde amtskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-52-1-2-86.

Ved brev af 26. juli ~990 har Roskilde amt i anledning af, at der
er konstateret grusgravning og visse terrænændringer på ovennævnte
ejendom, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. de-
cember 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende arealer, fo-
relagt sagen for fredningsnævnet.' -.

Nævnet har under en besigtigelse konstateret, at de nævnte foranstalt-
ninger er i strid med afgørelsen. Såfremt der foretages en udjævning
af de i forbindelse med grusgravningen opståede skrænter finder næv-
net ikke grundlag for at pålægge ejeren yderligere retableringspligt.• Det pointeres samtidig, at fremtidige overtrædelser af fredningsbe-
stemmelserne ikke vil kunne tolereres.

Afgørelsen er enstemmig.

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

_jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I" III0- () (:5 O ~
Akt. nr. 2
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~ Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørelse, Roskilde amtsrAd,
Skovbo kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeri-
et .

M~d venlig hilsen
~Lr;;,--"
Knud Olsen

•

•



/ REG.NR. (5~0.00

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Ny adresse:

Jernbanegade 7
4600 Køge

Modtaget r
Skov- og Naturstyre'sen

- 8 APR. 1991

Dmo 5. april 1991
Jour. nr. F S 63 /9OAdrene:

Dommerkontoret iKege
Niels Juelsgade 6
4600 Ktge . Tlf.: 1631 65 1068

Herr
Axel L. Pedersen
Ringstedvej 221
Lellinge
4600 Køge .

GENPART
til orientering

•
• Ejendom: Matr. nr. 8 p Regnemark by, Kimmerslev

beliggende fredet område i Regnemark Mose.
Skov bo kommunes j.nr.: 01.05.00G01.
Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-4/267/2-90.

Ved brev af 9. juli 1990 har Skovbo kommune videresendt en ansøgni~g
fra Dem om gentilplantning på ovennævnte ejendom.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose m.v.

• Da gentilplantning i overensstemmelse med den plan, som er beskrevet
i Hedeselskabets skrivelser af 19. juni 1990 og 7. februar 1991, ikke
findes stridende imod fredningens formål meddeles den ønskede tilla-
delse herved i medfør af naturfredningslovens § 34 .• Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
Skov bo kommune og Danmarks Naturfredningsforening.&'l

Miljøministeriet
Skov- og Na~urstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \ \ I O-mro '1
Akt. nr. t')



•
•

•e
•

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

Ny adresse:
Jernbanegade 7
4600 Køge

Dato 15. august 1991
FS 9/91

MelftlOgwt ,
Skov- og Naturstyre'sen

Jour. nr.
-----th;Jftilr.-t-fAdresse:

Dommerkontoret i K.ge
Niels Juelsgede 6
4600 K.ge. Tlf.: leG) 65 1068

1 9 AUG. 1991
Herr landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 22
4140 Borup.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 ~ & 9 ~ Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Langagervej 14.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53/267/2-91.

Ved brev af 28. januar 1991 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til udstykning af matr.' nr.
9 a og 9 ~ Regnemark by, Kimmerslev.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose.

Efter ansøgningen, der senere er omarbejdet, sammenlægges et som par-
cel 1 benævnt areal på 15,1 ha, der ligger uden for fredningen, med
naboejendommen, medens det som parcel 2 benævnte areal på 5 ha, der
ligger inden for fredningen, og som henligger som eng og græsnings-
areal, bevares som landbrugsejendom.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved den ønskede tilladel-
se, idet det forudsættes at der ikke sker nogen ændring i udnyttelsen
af det fredede areal.

Fredningsnævnetsafgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15,
29Jn.~mrshQlm over tilladelsen. Klageberettigede er:

MnJØI'illmstfmet

Skov- og Naturstyrelsen /
J.nr. SN \ li\\I C> -oooCf ÆiI.
Akt. nr. I l
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Den, der søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsrAd,
Skovbo kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

~CL
Knud Olsen

hilsen

•

•e
•



REG.NR. 754 ro .Ot)
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Modtaget r
Skov- og Natursfyrefserr

- 8 JUU 1933

Den 07/07-93
FS15/93

Johnny Mogensen
Regnemarks Bakke 1 B
4140 Borup.

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 8 f Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 1, Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 8-f Regnemark.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-92

8-70-51-3-267-5-92.

Ved brev af 3. maj 1993 har De som ejer af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre
et skur på 7,5 m x 8 m, der skal kunne benyttes til brænde og
Deres biler.

Højden angives at blive 3 m på det højeste punkt med et fald
ud til siderne ned til 2,40 m. Skuret opføres af træ, der ma-
les brunt og taget af jern (grønt). Placeringen fremgår af et
vedlagt bilag.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 29. december 1986 om fredning af Regnemark
Mose.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 50 stk. 1, at det byggeri, der er
nævnt foran, og som ikke findes at være i strid med frednin-
gens formål, jfr. afgørelsens § 9, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

~& t 2. l l( (!) - ooo 9 ,"7
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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 •

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 8 JULI iSSJ

Den 07/07-93
FS20/93

Niels Langholm
Regnemarks Bakke 10
4140 Borup.

GENPART
til or~entering

Ejendom: Matr. nr. 8 as Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 10, Borup.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-267-2-93.

Ved brev af 31. marts 1993 har De som ejer ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til at opføre en pergola på oven-
nævnte ejendom og overdække stykket mellem carporten og stue-
huset med gennemsigtige trapezplader.

Roskilde Amt har den 26. maj 1993 konstateret, at pergolaen
var opført.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv- .
nets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark
Mose.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 50 stk. 1, det ansøgte, der ikke fin-
des at stride imod fredningens formål, jfr. afgøreIsens § 9.

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 afg~relsen. Klageberettigede

• er:

6t&. t2l(/o-oooCj~<O
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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 videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Med venlig hilsen



REG.NR. '754 k,.oo
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

Dato 1. november 1991
FS 120190Jour. nr. ...:....:~==.L....:::.::::...

Modtaget I
Skov- og Naturatvret~P.n

- ,. NOV. 1991
Herr landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 22
4140 Borup.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 ~ og 9 i Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 7, Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 9-k Regnemark.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/267/1-91.

Ved brev af 10. december 1990 har De for ejeren af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til udstykning af
matr. nr. 9 k og 9 i Regnemark by, Kimmerslev i 2 parceller, hvoraf
den nordlige-på ca.-3100 m2 er bebygget med et bindingsværkshus,
som er restaureret og anvendes til helårsbeboelse og den sydlige
på ca. 1 ha henligger som naturområde.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved den ønskede tilla-
delse, idet det forudsættes at der ikke sker nogen ændring i udnyt-
telsen af det fredede areal.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Den, der søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
Skovbo kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Med venlig

~Knud Olsen

h i l s e n:,mjeministeriet
S1::ov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN ,;L \\/0 -oooot
Akt. nr. 5"
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00

Dispensationer i perioden: 27-12-1993 - 03-11-2005



MoOllfgell
Skov- og Naturstyre1sen

2 8 DEC. 1993
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 27/12-93
FS 67/93

ROSKILDE AMT
Landskabskontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
t'H t"~;~Il1~':C'riqa

~J ~ __ "-""J"\.".?_ .• ""v

Genskabelse af våde enge ved Regnemark Mose.

Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-261-8-93.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0111-105.

I skrivelse af 3. december 1993 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til opførelse af to opstemningsbyg-
værker som skitseret i notat vedrørende; "Pilotprojekt om
genskabelse af våde enge".

Det anføres i skrivelsen, at græsningsmulighederne formentlig
vil forringes noget nærmest åen, men at amtet vil tage kon-
takt til lodsejerne herom.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29.
december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet. I følge afgøreisens § 2 skal området bevares i sin nu-
værende tilstand. Der må ikke foretages terrænændringer eller
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne og ikke
opføres yderligere bebyggelse eller foretages tilplantning,
med mindre en tilstandsændring er tilladt i de følgende be-
stemmelser eller tillades ved en dispensation. I følge § 9

et kan en dispensation meddeles, hvis det ansøgte ikke vil kom-
A O \ '2. \ \ / 0- 000'1
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me i strid med fredningens formål.

Under hensyn til at projektet må antages at have en naturfor-
bedrende effekt, er det fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres. Teg-
ninger skal godkendes af fredningsnævnet, før arbejdet iværk-
sættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKlWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 14/07·94
FS 34/1994

Roskilde Amt
Teknisk forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde. GENPART

til orientering

.. Vedr.: Pilotprojekt om miljøeffekten af våde enge ved Regne-
mark Mose.

Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-72-9-1-1992.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0111-105.

..
I skrivelse af 27. december 1993 gav fredningsnævnet princi-
piel tilladelse til opførelse af to opstemningsbygværker i
forbindelse med realiseringen af et pilotprojekt vedrørende
miljøeffekten af våde enge ved Køge Å i et område ved Regne-
marks Mose. Tegninger skulle godkendes af nævnet, før arbej-
det blev iværksat. Baggrunden for tilladelsen var, at nævnet
fandt, at det ansøgte ikke ville komme i strid med formålet
med den fredning af området, der er besluttet ved Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af
Regnemark Mose med omgivende arealer.

I skrivelse af 13. juni 1994 har De oplyst, at det kun er
nødvendigt at etablere et opstemningsbygværk, der er planlagt
opført i tilknytning til vejbroen over åen ved Vestre Ring-
vej jKulerupvej i Skovbo kommune. De har samtidig fremsendt
tegninger over det planlagte opstemningsbygværk, som påtænkes
opført i efteråret 1994.

tt De indsendte tegninger godkendes herved.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

.. væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

Med venlig hilsen
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i KlI~t'
Jernhant",.:m!t' 7, ~o(HlKlI~t'

Tt'lefon 53 65 1068

Den 6. mllrts 1995
l'S 75/94

Roskilde Amt
Naturafdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Svenstrup Hovedgård, Borup
beliggende ved Regnemark Mose.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8/267/2-94.

I skrivelse af 17. november 1994 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at etablere to pladser med borde/bænke
og bålplads, en bålplads uden borde/bænke samt en trappe.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgiven-
de arealer.

Det er oplyst, at etableringen er et led i realiseringen af
den plan for Køge ÅS - Køge Å, som amtet har udarbejdet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet.

I følge afgørelsens § 6 må der ikke opføres ny bebyggelse el-
ler etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Det følger
af § 9, at en dispensation fra bestemmelsen kan meddeles,
hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for-
mål.
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Da dette ikke findes at være tilfældet, tillader frednings-
nævnet derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

• er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
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 videresendeise til Naturklage-
nævnet.

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

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

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

REG. i~~R1541o.COTelefon536S1068

Den 26/04-95
FS 17/95

Skovbo Kommune
Teknisk forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

GENPART
til orientering

•
Vedr.: Udskiftning af eksisterende træbro
beliggende på Bøgedevej.
Skovbo kommunes j.nr.: 05.03.05P20.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-267-1-95.

I skrivelse af 10. marts 1995 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at etablere en midlertidig overkørsel
umiddelbart vest for den eksisterende træbro over Bøgedevand-
løbet, idet broen ønskes udskiftet.

Det fremgår af Deres ansøgning, at byggeperioden for den ny
bro vil være et par måneder, hvorefter overkørslen vil blive
fjernet og området retableret, således at der ikke vil ske

tt varige ændringer. Det er dog oplyst, at den ny bro vil blive
forsynet med rækværk.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer.

Fredningens formål er at opretholde naturværdierne i området,
navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.

I følge afgøreIsens § 6 må der ikke foretages ombygning af
eksisterende bebyggelse, hvorved den ydre fremtræden ændres,
eller etableres andre konstruktioner m.v.
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Det er fredningsnævnets opfattelse, at etableringen af over-
kørslen og ændringen af broens udseende ikke er i strid med
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at den omhandlede
træbro udskiftes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 52/96

Den 07/11-96

Niels Langholm
Regnemarks Bakke 10
4140 Borup.

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 8 as Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 10, Borup.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8
8.1/19.08.96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 12. august 1996 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
udskifte en eksisterende overdækket terrasse på ca. 15 m2 med
en lukket og isoleret havestue på ca. 11 m2.

Det fremgår af Deres ansøgning, at bygningen vil komme til at
bestå af træelementer med isat termoglas, og at taget ligele-
des vil være termoglas. Bygningen vil blive malet i farve,
der harmonerer med det øvrige hus, som er opført i røde
teglsten.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer i Skovbo og Ringsted kommuner, Roskilde og Vestsjæl-
lands Amter.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet.

I følge afgøreIsens § 6 må der ikke opføres ny bebyggelse,
herunder tilbygninger, og ikke foretages ombygning af ek-
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sisterende bygninger, hvorved deres ydre fremtræden ændres.

I medfør af § 9 kan dispensation dog meddeles, hvis det an-
søgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. Da dette
efter nævnets opfattelse ikke er tilfældet, meddeler man her-
ved den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:• Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

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

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

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

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

Med venlig hilsen
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7,4600 Køge

REG Mil '15L.)L,.oO
•• , I\a Telefon 53 65 10 68

FS 73/96

Den 26/02-97

Per Lotzfeldt
Regnemarks Bakker 20
Postboks 27
4140 Borup. GENPART

til orientering

.. Ejendom: Matr. nr. 1 d Regnemark by, Nr. Dalby.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-5-96

8.1/22.10.96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 19. oktober 1996 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til opførelse af et læskur med et grund-
areal på ikke over 2 x 4 m. Læskuret opføres i en let træ-
konstruktion i ejendommens sydøstlige hjørne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende

.. arealer i Skovbo og Ringsted kommuner, Roskilde og Vestsjæl-
lands Amter.

Fredningens formål er at opretholde naturværdierne i området,
navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.

I følge afgørelsens § 2 må der ikke opføres bebyggelse. I
medfør af § 9 kan dispensation dog meddeles, hvis det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet har ingen indvendinger imod læskuret, der
skal opføres i forbindelse med et mindre fårehold, under for-
udsætning af, at udseendet kan godkendes af nævnet.
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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).
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 30/97

Den 09/06-97

SKOVBO KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

GENPART
til orientering

R~b.NR. 15LJ lo. GO .

.. Vedr.: Veje og Vandløb i Regnemark Mose.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-2-97

8.1/13.03.97.
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 12. marts 1997 har De i forbindelse med bekæm-
pelse af bjørneklo søgt amtet om tilladelse til sprøjtning
med round-up langs veje og vandløb i Dyndet og Regnemark Bak-
ker.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29.
december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende

.. arealer i Skovbo og Ringsted kommuner, Roskilde og Vestsjæl-
lands amter.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.

I følge afgørelsen må udyrkede arealer ikke gødskes eller
tilføres pesticider. Der kan dog foretages naturpleje, f.eks.
ved fjernelse af selvsåning, og fredningsnævnet kan meddele
dispensation, hvis det ansøgte ikke er i strid med frednin-
gens formål.

• Da det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er
i strid med fredningens formål, meddeler man herved den øn-
skede tilladelse.

QcLst\J \~~~ -~~ \ ~r 0-000"
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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 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
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REG. HR.
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 54/97

Den 2 2 / 1 0-9 7

Sven Lyse
"Tørvehuset"
Bøgedevej 11
4100 Ringsted. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 E Bøgede by, Gørslev
beliggende Bøgedevej 11, Ringsted.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-4-97.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 31. marts 1997 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt Roskilde Amt om i-illadelse til, at den
del af matr. nr. 2 b Bøgede by, Gørslev, der ligger mellem
den eksisterende have, som ikke er omfattet af fredning, og
Køge Å, får status som have.

Amtet har videresendt sagen til fredningsnævnet, idet arealet
efter amtets opfattelse er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose
med omgivende arealer i Skovbo og Ringsted kommuner.

Overfredningsnævnets kendelse er vedhæftet to kort, nemlig et
af Hovedstadsrådet udarbejdet, i følge hvilket fredningsgræn-
sen følger åen, og et fredningskort, der viser, at arealet er
omfattet af fredningen.

Nævnet er af den opfattelse, at sidstnævnte kort er gældende
for fredningen.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og dyre-
liv.
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I følge afgøreisens § 2 må der ikke foretages tilplantning,
med mindre en sådan tilstandsændring er tilladt i medfør af
de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation. Ef-
ter § 5 må udyrkede arealer ikke gødskes eller tilføres pe-
sticider, og der må ikke opgraves planter på sådanne arealer.
Bestemmelserne gælder ikke for haver.

Blandt andet under hensyn til arealets nuværende tilstand og
til at det er beliggende i udkanten af fredningen, er det
nævnets opfattelse, at en anvendelse af arealet som have ikke
er i strid med fredningens formål. Det er dog en forudsæt-
ning, at der ikke gødskes eller anvendes pesticider. Nævnet
giver derfor herved dispensation til anvendelse af arealet
som have.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

Med ~enlig hilsen
I" l!' ( ,l, 1 "I ' (' I
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•
Klage over fredningsnævnets tilladelse til anvendelse af sprøj-
temiddel i et område omfattet af Regnemark Mose fredningen.

Afgørelse

Skov-og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Roskilde Amts tilladelse til bekæmpelse af bjørneklo med sprøj-
temidlet round-up langs veje og vandløb i Dyndet og Regnemark
Mose, idet tilladelsen dog gøres tidsbegrænset, så den udløber med
udgangen af 1998.••
StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 85 i naturbeskyttelses-
loven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. § 3 stk. 2 i lov nr. 19 af 13. ja-
nuar 1997 om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om råstof-

fer.

Redegørelse for sagen.

Det fremgår af sagen, at Skovbo Kommune den 12. marts 1997 har
ansøgt amtet om tilladelse til at bekæmpe bjørneklo med round-up
langs veje og vandløb i Dyndet og Regnemark Bakker.

De pågældende veje og vandløb er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark

MINISTERIET

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret

J.nr. SN 1996-1213/3-0002
Ref. LT-P

Den 6. januar 1998

Miljo- og Energiministeriet

Skov- og Nllturstyrelsen

HIlraidsglIde 53

-2/00 Kobenllllvn ø ('

TIf 39 472000

FIL\: 39279899

Telex 2/485 ntlture Ilk

E-po~t (X-400): /=sns; S=skov-og-

nUfIlr.ltyrelsen; 0= skov-og-

nUfIlrl·tyrelsell; DU I=slls; P=sdl/;

A=dk400; C=dk

E-post (ltuemet): SII.'i(iyslls.dk



•
Mose med omgivende arealer i Skovbo og Ringsted kommuner,
Roskilde og Vestsjællands amter.

2

I følge afgørelsen må udyrkede arealer ikke tilføres pesticider. Der
kan dog foretages naturpleje og fredningsnævnet kan meddele dis-
pensation, hvis det ansøgte ikke er i strid med fredningen formål.

Amtet har i brev af 7. maj 1997 til fredningsnævnet anbefalet, at
der meddeles tilladelse til det ansøgte, foreløbig til den 31. marts

1998.

• Fredningnævnet har herefter den 2. juli 1997 meddelt tilladelse til
det ansøgte.

I brev af 27. juni 1997 har Danmarks Naturfredningsforening på-
klaget afgørelsen, idet foreningen er af den opfattelse, at en generel
tilladelse til anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler inden for
fredningsområdets veje og vandløb er en klar tilsidesættelse af
fredningen s formålsbestemeise.

Foreningen vil dog kunne acceptere, at der meddeles tilladelse til
bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ved punktvis smøring/pensling.

Fredningsnævnet har i et efterfølgende brev dateret 14. august 1997
til styrelsen gjort opmærksom på, at tilladelsen alene vedrører be-
kæmpelse af bjørneklo, hvilket også fremgår af nævnets afgørelse.

Skovbo Kommune har i brev af 12. august 1997 udtalt, at kommu-
nen ønsker tilladelse til at foretage pletsprøjtning af bjørneklo.
Kommunen anser ikke manuel nedskæring med efterfølgende på-
smøring af round-up for en hensigtsmæssig løsning, idet det kræver

et væsentligt mandtimeforbrug med anvendelse af personlige
væmmidler til imødegåelse af berøring med planterne. ('

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 3. september 1997
fastholdt, at bekæmpelsen i givet fald bør ske ved punktvis smøring

eller pensling.



•
3

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagen
findes der ikke at være grundlag for at ændre fredningsnævnets af-
gørelse. Tilladelsen tidsbegrænses dog og udløber herefter med ud-
gangen af 1998.

Klagevejledning

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-
ges for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden et halvt år efter
datoen for denne afgørelse, jf naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.

Med venlig hilsen

~_~~e;7~
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederikrborggade /5. 1360 København K

TI/.: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.d1c

REG. NR i 5'-\~. oc? .

10 JULI 1998
J.nr.: 97-121/250-0006
jkw

Afgørelse

i sagen om anvendelse af en de1 af en ejendom som have indenfor frednin-

gen af Regnemark Mose, Skovbo Kommune.

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 22. oktober 1997 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddelt dispensation til, at en del af ejendommen
matr.nr. 2b Bøgede By, Gørslev beliggende indenfor fredningen af Regne-
mark Mose, anvendes som have under den forudsætning, at arealet ikke
gødskes eller at der anvendes pesticider. Denne afgørelse er påklaget
til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Ejendommen er en landejendom på i alt ca. 4296 m2, og ejendommens nord-
ligste del ned mod Køge A er beliggende indenfor fredningen af Regnemark
Mose.

Danmarks Naturfredningsforening gør i sin klage navnlig gældende, at om-
rådet på fredningstidspunktet har henligget i naturtilstand og, at der
er foretaget ulovlige arbejder på ejendommen så som tilplantning, heg-
ning mv .. Foreningen finder endvidere ikke, at beliggenheden i kanten af
fredningen er noget argument for afgørelsen og anmoder Naturklagenævnet
om at påtale de ulovlige forhold.

De nuværende ejere overtog ejendommen i 1994 og har siden da ryddet på
ejendommen ved at fjerne bjørneklo, rense eksisterende bede anlagt før
fredningens ikrafttræden samt plante birketræer mv ..

Ved overtagelsen af ejendommen fik de nuværende ejere det indtryk, at
ejendommen, der ifølge sælger altid havde været anvendt til have, ikke
var omfattet af fredningen. 90.693 m2 af matr. 2b var tidligere frastyk-
ket ejendommen, og det var købers indtryk, at alene dette areal var un-

Miljø- og Energlmmlsteriet
J.nr. SN 1996 .

14 JUNl 1998
Akt. nr.
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• dergivet fredningen, ligesom oversigtskortet til fredningskendelsen ikke
inkluderer den nordlige del af ejendommen. På OVerfredningsnævnets fred-
ningskort er den nordlige del af ejendommen dog klart markeret som om-
fattet af fredningen.

Ifølge fredningen må der ikke ske yderligere opdyrkning og tilplantning.
Gødskning, pesticidanvendelse og opgravning af planter må alene finde
sted i eksisterende haver.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at området er belig-'
gende i udkanten af fredningen samt på områdets nuværende karakter.

•
Roskilde Amt har udtalt, at der er sket en forbedring af forholdene i
forhold til dengang arealet var domineret af bjørneklo. Amtet kan dog
ikke støtte, at arealet skifter status til have, idet man finder det ri-
meligt at der imellem åen og den eksisterende have bevares et område,
som er underlagt samme bestemmelser som de øvrige områder langs åen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Overfredningsnævnets detaljerede fredningskort må lægges til grund for
den endelige afgrænsning af det fredede område. Det omhandlede areal er
efter dette kort beliggende indenfor fredningen.

Det findes endvidere godtgjort, at arealet tidligere har været anvendt
ti som have, selvom arealet ikke klart har fremstået som have på fred-

ningstidspunktet.

Ud fra en konkret vurdering af forholdene bør arealet i fremtiden være
undergivet dele af de fredningsbestemmelser, der i øvrigt er gældende
for arealer langs åen, så som forbud mod gødskning og tilføreise af pe-
sticider, bebyggelse mv. og opførelse af konstruktioner og anlæg. Inden-
for denne ramme vil området - den tidligere anvendelse af arealet til
have taget i betragtning - kunne anvendes som have dog med den begræns-
ning, at eventuel tilplantning på området alene kan ske med egnskarakte-
ristiske træer og buske.

ti
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Fredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1997 stadfæstes således, dog
med den yderligere begrænsning, at der ikke må ske opførelse af bebyg-
gelse mv. samt andre konstruktioner og anlæg og at eventuel tilplantning
alene kan ske ved anvendelse af egnskarakteristiske træer og buske.

~Ck~~,
Inger Vaaben/
Viceformand

Kofod Winther
Fuldmægtig

Mgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.



• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

REG.Nit TeleCon56 65 10 68
FS 38/98

Den 11. august 1998

Axel Rasmussen
Regnemarks Bakke 12 GENPART
4140 Borup

til orientering
REG. NR.°"lSLl\o. 00-

Ejendom: Matr. nr. 8 l Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 12, Borup
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-98

8.1/1. 7.98
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 24. juni 1998 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
opføre en carport med redskabsskur på 46 m2

Det fremgår af Deres ansøgning, at opførelsen vil ske, hvor
der nu ligger et mindre redskabsskur. Udseendet fremgår af et
vedlagt foto af den pågældende type carporte.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om. fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer i Skovbo og Ringsted kommuner.

Fredningens
værdierne i
fuglelivet.

formål er at sikre opretholdelsen af -natur-
området, navnlig til beskyttelse af plante- og

I følge afgøreIsens § 6 må der ikke opføres ny bebyggelse.

Under hensyn til, at der er tale om en forbedret og mere
tidssvarende bebyggelse; er det fredningsnævnets opfattelse,
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

JtL~tdLtL



GENPART
FREDNINGSNÆVNEtil orientering
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon S6 65 10 68
FS 22/98

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde.

Sk MOdtagst,
aV-agN ta urstyrelsen

2 O AUG. 1998

Den 18. august 1998

REG. NR. -';'5'1 to. 00·

Ejendom: Matr. nr. 8 f Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 1 b, Borup.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-97

8.1/

I skrivelse af 30. marts 1998 har De anmodet fredningsnævnet
om at vurdere, om opstillingen af en campingvogn på oven-
nævnte ejendom er i strid med bestemmelserne i Overfrednings-
nævnets afgørelse af 29. december 1987. I skrivelsen har De
oplyst, at campingvognen er opstillet ca. 60 m fra den på
ejendommen værende bolig og ca. 20 m fra boligen på nabo-
ejendommen.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende'e arealer.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturvær-
dierne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fug-
lelivet.

I følge afgørelsens § 6 må der kun anbringes campingvogne,
telte og lignende i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bebyggelse.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Det var ejerens opfattelse, at campingvognen ikke nødven-
digvis behøvede at være opstillet i umiddelbar tilknytning

. ,til hans egen bolig.
ad /
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Det er nævnets opfattelse, at den nævnte bestemmelse for-
udsætter, at opstillingen sker i nærheden af egen bolig, hvor
der i den foreliggende sag er god plads til det. Den skete
opstilling er derfor i strid med fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

Med venlig hilsen

AL
' <læLUtsen~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68

Landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 19
4140 Borup

N'O 1-~\o FS 54/98R EG ..I i\..'J .OODen 02/12-1998
Sk MOdtag-et i

017_ "ry ""1-
".-li !j"';i/,yrels1

lj iJEC. 1998GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 3 k, 3 l og 3 m Svenstrup Hovedgård, Borup
beliggende Ved Kildepladsen 10, 4140 Borup.
Skov- og Naturstyrelsen,
Odsherred Statsskovdistrikts j.nr.: Mi 135.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-4-98

8.1/14.10.98 31-1

I skrivelser af 30. september og 8. oktober 1998 har De an-
søgt fredningsnævnet om godkendelse af en arealoverførsel
mellem ovennævnte ejendomme, idet et areal på 1480 m2, heraf
vej 300 m2, af matr. nr. 3 l Svenstrup Hovedgård, Borup, der
overføres til matr. nr. 3 ID smst., er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af
Regnemark Mose med omgivende arealer i Skovbo og Ringsted
kommuner, Roskilde og Vestsjællands Amter.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturvær-
dierne i området, Det er oplyst, at der ingen ændring sker i
de faktiske forhold.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål og fred-
ningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 stk. 1 den ønskede godkendelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87 (i>l- o~ Encrr;iminh1.criet

l}!. r;atur3~.,yr Isen
• ,JOG - /J.., II • ooAf '1,1.
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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 forenihger 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.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

15'16.ex)
REG.Nit

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 JAN. 1999
Telefon 56 65 1068
Fax 56 65 64 96
FS 60/98
Den 19/01-1999

Sven & Mitte Lyse
Bøgedevej 11
4100 Ringsted GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 b Bøgede by, Gørslev
beliggende Bøgedevej 11, Ringsted
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-4-97

8.1/6.10.98 2b-2k
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15

I skrivelse af 1. oktober 1998 har De som ejere af den oven-
ævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
opføre et læskur på ca. 40 m2 til kreaturer.

Det fremgår af Deres ansøgning, at skuret ønskes placeret som
vist på et vedlagt kortbilag (placeringen er angivet i umid-
delbar nærhed af vejen og Køge Å og skuret betegnet som B.)

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer i Skovbo og Ringsted kommuner.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet.

I følge afgøreIsens § 6
(herunder tilbygninger,
ner) .

må der ikke opføres ny bebyggelse
skure, boder og transformerstatio-
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Under en besigtigelse har ejeren Sven Lyse meddelt, at han er
indstillet på at ændre skurets udseende, således at der til,
skuret anvendes Kalmarbrædder i naturfarver og etableres et
græstørvsbelagt halvtag.

Det er oplyst, at skuret skal anvendes af kreaturer, som
ejerne agter at anskaffe til afgræsning og pleje af arealer-
ne.

Afgøreisens § 9 indeholder en bestemmelse, hvorefter nævnet
kan dispensere fra afgørelsen, hvis det ansøgte ikke vil kom-
me i strid med fredningens formål.

I en bestemmelse om naturpleje nævnes græsning som et middel
til opfyldelse af fredningens formål.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at afgræsningen er en
hensigtsmæssig pleje af de gældende arealer og enig i nød-
vendigheden af, at der opføres et læskur til kreaturerne.
Imidlertid findes det at burde placeres på et mindre iøjne-
faldende sted end ønsket af ejerne og at burde have en mindre
størrelse, hvis det er acceptabelt ud fra et dyrevelfærds-
synspunkt. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af natur-
beskyttelsens § 50, stk. 1, at ejerne opfører et læskur, der
eventuelt vil kunne placeres i den sydlige ende af det som D
betegnede areal på ejerens kortbilag . Tegninger, materiale-
valg og farver samt endelig placering og størrelse skal
godkendes, før arbejdet iværksættes.

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
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en



- 3 -

væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Med venlig hilsen

~~Toft-Nielsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Skovbo v/Per
Lotzfeldt, Regnemarks Bakke 20, 4140 Borup.
Dansk ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 viby Sj.
Skovbo kommune, Teknisk Forvaltning, Møllevej 2, 4140 Borup.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 1/99
Den 11/02-1999

Axel Rasmussen
Regnemarks Bakke 12
4140 Borup GENPART

til orientering
REG..NR* -::L~'-\\0, OG

Ejendom: Matr. nr. 8 l Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 12, Borup

'41 Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-98
8.1/21.1.99 81-2

I skrivelse af 15. januar 1999 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til op-
førelse af ny tagetage.

Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger, at
tagkonstruktionen hæves med ca. 1,5 m, således at der kan
indrettes beboelse på 1. sal. Taget bliver i sort eternit li-
gesom den nylig opførte carport. Gavltræet vil være grønt
trykimprægneret. Tagkonstrukti~n på indgangspartiet ændres
med afløb, vinduer bliver hvide.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer i Skovbo og Ringsted kommuner.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet.

I følge afgøreIsens § 6 må der ikke opføres ny bebyggelse,
herunder tilbygninger eller foretages ombygning af eksiste-
rende bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræden ændres.

cto/SftJ/9 '76../:2II)O-COOC;
!J



- 2 -

En dispensation fra bestemmelsen kan i følge § 9 meddeles,
hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for~
mål.

Roskilde Amt har udtalt, at der vil blive tale om en forbed-
ring af den eksisterende bolig, som vil komme i bedre harmoni
med de nærliggende bygninger, herunder den nylig opførte car-
port.

Under hensyn hertil og til at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål, tillader fredningsnævnet derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byg-
geri 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. Klageberettige11-;:
er:

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

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

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

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Skovbo v/Søren
Harsted, Stenhøj parken 10, 4140 Borup.
Dansk ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sjælland.
Skovbo kommune, Teknisk Forvaltning, Møllevej 2, 4140 Borup.
Arcon Byggerådgivning v/ingeniør Arne Christensen, Bregnevej
32, 3500 Værløse.
Villy Fejersen, Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 60/98
Den 25/02-1999

Sven & Mitte Lyse
Bøgedevej 11
4100 Ringsted GENPART

til orientering
REG. Nit ."l5'-\ b. ro

Ejendom: Matr. nr. 2 b Bøgede by, Gørslev & 2 k Regnemark by,
Nr. Dalby
beliggende Bøgedevej 11, Ringsted
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-4-97

8.1/6.10.98 2b-2k
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15 & 0116-79

Den 19. januar 1999 meddelte nævnet en principiel godkendelse
til opføre:se a:: et læs:-curi fOl:,bindelse med naturplej e på
ovenævnte ejendom, der er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose
med omgivende arealer i Skovbo· og Ringsted kommuner. Tilla-
delsen blev givet på vilkår, at tegninger, materialevalg og
farver samt den endelige placering og størrelse skulle god-
kendes af nævnet før arbejdets iværksættelse.

Ejerne fremsendte samme dag en ansøgning, hvori de nærmere
redegjorde for deres ønsker.

Danmarks Naturfredningsforening har ment, at læskuret burde
have en mindre størrelse end ønsket af ejerne.

Ved efterfølgende forhandlinger imellem ejerne og foreningen
er der opnået enighed om, at læskuret, der udføres med Kal-
marbrædder i naturfarver og græstørvsbelagt halvtag samt med
en maksimal bygningshøjde på 2,6 m ned til 2,2 m mod vej, ik-
ke må have et areal på over 30 m2•
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Under forudsætning af at skure~ placeres på det på et kort-
bilag med D markerede areal godkender nævnet herved, at læ-,
skuret opføres i overensstemmelse med den indgåede aftale.
Nævnet godkender desuden, at der i forbindelse med opførelsen
nedgrave s en drikkevandsledning fra beboelsen til læskuret og
etableres en gangbro uden gelænder over åen. Det er endelig
en forudsætning, at skuret fjernes, når naturplejen ophører.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

Med venlig hilsen
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FOR ROSKILDE .AMT i 4 APR. 2000
Dommerkontoret I Køge .
Jerobanegade 7, 4600 Køge

REG. Hl 95 4f.o, O O

Telefon S6 6S 1068
Fax 56 6S 64 96
FS 6/:!OOO
D~ 13. april 2000

Niels Langholm
Regnemarks Bakke 10
4140 Borup GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 as Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 10, Borup.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-4-96

8.1/31.1.00

I skrivelse af 26. januar 2000 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til op-
førelse af en dobbelt carport med brænde- og redskabsrum på
ialt 44 m:!.

Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger
(mærket 1, 2 og 3), at det byggeri, De ønsker tilladelse til,
skal erstatte et eksisterende brænde- og redskabsrum samt
være overdækning for en campingvogn og en bil nr. 2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. december 1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende
arealer.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdi-
erne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fugle-
livet.

I følge afgøreisens § 6 må der ikke opføres ny bebyggelse
(herunder tilbygninger, skure, boder og transformerstatio-
ner) , hvorved dens ydre fremtræden ændres.

§ 9 indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at dispensa-
__) tioner kan meddeles, når det ikke er i strid med fredningens
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formål.

Fredningsnævnet har i forbindelse med sagens behandling af-
holdt et møde og foretaget besigtigelse.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det på-
tænkte byggeri gennemføres idet det forudsættes, at det ek-
sisterende brænde- og redskabsrum fjernes.

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 cm
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

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

Med venlig hilsen

TIM~~
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NATURKLAGENÆVNET

SEKRET ARIATET

Frederiksborggade 15. 1360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København 0.

7. februar 2001
J.nr.: 97-121/250-0012
PIH

.OL Modta~ t .
~l{O'l.og li ee l

aturstlho .J9 .. J.(e..l.8en
-. FEB. 2001

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om til-
ladelse til etablering af en dobbelt carport i Skovbo Kommune.

Med venlig hilsen

a4d~
pia Andersen

Afdelingssekretær
direkte tlf.: 33 95 57 21

• Afgørelsen er sendt til:

• Fredningsnævnet for Roskilde Amt, Dommerkontoret i Køge, Jernbanegade
7, 4600 Køge. (J.nr. 6/2000).

• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Skovbo, Regnemarks
Bakker 20, Postboks 27, 4140 Borup.

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.
• Skovbo Kommune, Teknisk forvaltning, Rådhuset, Møllevej 2, 4140 Bo-

rup.
• Niels Langholm, Regnemarks Bakke lO, 4140 Borup.
• Roskilde Amt, Amtsgården, Køgevej 80, Postboks 170, 4000 Roskilde.
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0 .

.J nr SN 2001 .. /21/ ~ - oø 0.1

- 9 FEB. 2001
Akt m'l

mailto:nkn@nkn.dk
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" .1 NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Fredenksborggade 15, 1360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X 400, S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-maL!: nkn@nkn dk

J.nr.: 97-121/250-0012
BOL

I 7 FEB. 2001

Afgørelse
i sagen om tilladelse til etablering af en dobbelt carport i Skovbo

Kommune.

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 13. april 2000 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt dispensation fra fredningen på
ejendommen matr.nr. 8 as, Regnemark by, Kimmerslev. Dispensationen er
meddelt under forudsætning af, at et eksisterende brænde- og redskabs-
skur fjernes. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite for Skovbo.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. december
1987 om fredning af Regnemark Mose med omgivende arealer.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdierne i områ-
det navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.

I følge kendeIsens § 2 skal området bevares i dets nuværende tilstand.
Der må således'bl.a. ikke opføres yderligere bebyggelse.

Der er søgt om dispensation fra fredningen til på ejendommen, hvor der
ligger et helårshus på ca. 150 m2 samt andre bygninger, at opføre en
dobbelt carport med redskabs- og brændeskur på 44 m2 til erstatning for
et eksisterende ældre redskabs- og brændeskur af omtrent samme størrel-
se. Carporten skal være overdækning for en campingvogn og bil nr. 2,
samt til opbevaring af ting, der i dag ligger udendørs. Bygningen opfø-
res i trykimprægneret træ og m~les i en farve, der harmonerer med de
øvrige bygninger på ejendommen.

/
I

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anfører i sin klage, at
det ansøgte er i strid med fredningens formål. Det er lokalforeningens
opfattelse, at der snarest bør ske en revurdering af fredningsbestem-tt melserne, og at der således ikke skal gives dispensationer fra frednin-

Skov- og Na~1seD
J.nr. SN 2001· ,~" I D .. O Ocl)
Akt. nr. ,
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e gen, med mindre disse kan vurderes som "tvingende nødvendige", før det-
te arbejde er tilendebragt.

Roskilde Amt har vurderet, at opførelsen af carporten vil medføre, at
der kan blive ryddet op på arealet, hvor der udover campingvognen hen-
ligger forskellige løsdele, og at der vil blive skabt en bedre helhed
med den eksisterende bebyggelse i lighed med tilladelsen, der er med-
delt på naboejendommen.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan der meddeles dispensati-
on fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

I denne sag er formålet med fredningen at sikre opretholdelsen af na-
turværdierne i området navnlig til beskyttelse af plante- og fugleli-
vet.

Ifølge kendeIsens § 2 skal området bevares i dets nuværende tilstand.
Der må således bl.a. ikke opføres yderligere bebyggelse.

Det ansøgte sker til erstatning for en ældre tilsvarende bebyggelse på
ejendommen og fredningsnævnet har vurderet, at en dispensation vil være
en forbedring af de eksisterende forhold.

Der findes herefter ikke at være grundlag for at anfægte fredningsnæv-
nets vurdering af, at der kan di'spenseres uden at komme i konflikt med
fredningens formål.

på den baggrund stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 13. april
2000.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år for da-
toen for denne afgørelse, jf. naturbeskyttelsesloven~66, stk. 2.

:// ~~';" ; .--------~~ ' /' _ -e -~: 1..-).:. /:f--) .ri/'~...... ~-- -.........
- . ---'- J-Lc ,...e;-::':~-> >

Inger Vaaben Birgitte Olesen. /

viceformand ftildmægtig
/

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 5612002
Den 5. december 2002

Axel Rasmussen
Regnemarks Bakke 12
4140 Borup

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 l Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemarks Bakke 12, Borup
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01P16
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-5-02

I skrivelse af 4. juni 2002 har Skovbo kommune på
Deres vegne ansøgt om tilladelse til udvidelse af
den eksisterende beboelsesbygning på ovennævnte e-
jendom.

Det fremgår af skrivelsen og de indsendte tegnin-
ger, at udvidelsen, der udføres ved opmuring af
vægge i gasbeton ud fra den nordlige facade, såle-
des at eksisterende bislag inddrages, vil være på
5,75 m2•

Det er oplyst, at arbejdet er udført.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 29. december 1987 om fredning af Regne-
mark Mose med omgivende arealer i Skovbo og Ring-
sted kommuner.

•
Fredningens formål er at
naturværdierne i området,
af plante- og fuglelivet.

sikre opretholdelsen af
navnlig til beskyttelse
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Ifølge afgørelsens § 6 må der ikke opføres ny be-
byggelse, herunder tilbygninger eller foretages om-
bygning af eksisterende bebyggelse, hvorved dens
ydre fremtræden ændres. En dispensation kan dog i-
følge § 9 meddeles, hvis det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med formålet. Fredningsnævnet god-
kender derfor i medfør af naturbeskytte.lseslovens §

50, stk. Idet skete byggeri.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

•
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•
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge ,\ ~"'~"l\' :t"E~'\

S~'Af~~~I !l,- l~..l' .A>Sven Lyse \.J
Postboks 268
3900 Nuuk

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

49/2004
14. juli 2004

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 2 k Regnemark by, Nørre Dalby
beliggende Bøgedevej 11, Bøgede, Ringsted
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-7-03 - 8-70-51-8-267-4-03
22.1/211103.

I skrivelse af 12. november 2003 har De ansøgt Ros-
kilde Amt om tilladelse til at oppumpe aflejret ma-
teriale fra en sø (område A) på Deres ejendom til
to nærliggende arealer (område B og C) .

Da arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 29. december 1987 om fredning af Reg-
nemark Mose med omgivende arealer, har amtet vide-
resendt sagen til fredningsnævnet.

I skrivelsen til amtet har De anført, at søen med
årene er blevet mere lavvandet, dels på grund af
naturens tilførsel af organiske materialer, og dels
formentlig på grund af en stadig stigende vandud-
nyttelse af blandt andre Københavns Vandforsyning.
De oplyser, at vanddybden i søen er ca. l m, men
ned til 30 cm i sommerperioden, og at søen i som-
merperioden 1997-98 udtørrede totalt. I 2003 kon-
staterede De vandpest, og søen har mere karakter af
et dødt dynd. Det er Deres hensigt at opsuge bund-

\tt materialet i område A og via en slange sprøjte det
ind i område B og C.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001- 121 l/O -J~ "::>-"'----ea.Akt. nr. S
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Amtet har skønnet, at udpumpningen af det grumsede
materiale vil forringe naturkvaliteten i områderne
B og C, der er af stor botanisk interesse med fo-
rekomst af sjældne og ualmindelige plantearter. Ud-
spredningen vil kunne ændre terrænet og en tilfør-
sel af næringsstoffer vil øge tilgroningen.

Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen
af naturværdierne i området, navnlig til beskyttel-
se af plante- & fuglelivet.

Ifølge kendelsen skal området bevares i dets nuvæ-
rende tilstand. Der må ikke foretages terrænæn-
dringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse
af arealerne, og der må ikke ske udnyttelse af fo-
rekomster i jorden eller foretages opfyldning, pla-
nering eller afgravning.

Udpumpningen af det oprensede materiale i områderne
B og C er i strid med forbudet mod terrænændringer
og opfyldning. Da det efter fredningsnævnets opfat-
telse tillige er i strid med fredningens formål,
kan nævnet derfor ikke godkende en placering af det
oppumpede materiale inden for det fredede område.
Derimod findes en oprensning af søen ikke at stride
imod formålet.

Nævnet tillader herefter, at søen oprenses, men ik-
ke at det oprensede materiale udsprede s i områderne
B og C.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyt telseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan
meddelt,

inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
klages til Naturklagenævnet over afgørel-

Side 2/4



sen. Klageberettigede er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeise til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets be-

handling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr

på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende

Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil

ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret

er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-

des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen til oprensning af søen (område A) må
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Retti-
dig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

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

Side 3/4

http://www.nkn.dk


\.
:V!Odiag\::il ,

Bl<o1f'~og i\!aturstyreisar.

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

SCi!N:
"65 '.68 1VE'f
56656496

83/2004
5. januar 2005

Tommy Andersen
Dalbyvej 25 A
Nr. Dalby
4140 Borup GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 f Regnemark by, Nr. Dalby
beliggende ved Dalbyvej 7, Nr. Dalby.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-4-03 - 22.1/130704

I skrivelse af 26. august 2004 har Roskilde Amt
meddelt, at De på ovennævnte ejendom har gravet rør
ned, formentlig til en kunstig rævegrav, og at am-
tet i den anledning agtede at udstede påbud om lov-
liggørelse efter naturbeskyttelseslovens § 73 og
74, idet arealet er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 29. december 1987 om fredning af
Regnemark Mose .

• Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af
naturværdierne i området, navnlig til beskyttelse
af plante- og fuglelivet. Ifølge afgørelsen skal
områdets tilstand bevares, og terrænændringer eller
ændringer af områdets tilstand må ikke foretages.

De har oplyst, at der var tale om en mangeårig ræ-
vegrav af betonrør, som det var nødvendigt at rense
for grus, og som De har retableret med plastikrør.
Det er ikke i dag muligt at finde rævegraven, hvor
kun indgangshullerne er synlige. Såfremt der måtte
være behov for en tilladelse til at bibeholde den,

tt søger De en sådan.
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Fredningsnævnet har besigtiget det areal, hvor der
har været foretaget opgravning, og som nu er reta-
bleret. Efter de fremkomne oplysninger lægger næv-
net til grund, at der har været en mangeårig ræve-
grav af betonrør , som De har udskiftet med pla-
stikrør . Da det udførte arbej de efter nævnets op-
fattelse ikke er i strid med fredningens formål,
godkender nævnet opgravningen og istandsættelsen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

http://www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen
(J (J

/L~:L L~
Linda Lauritsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite l

Skovbo v/Bent Ramsnæs, 0rningevej 10, 4140 Borup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sj .
Skovbo kommune, Teknisk Forval tning, Møllevej 2,
4140 Borup.
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SCANNET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 79/2004
Den 22. marts 2005

Skovbo kommune
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup

,i •

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 8 k Regnemark by, Kimmerslev
beliggende Regnemark Bakke 1 A.
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01P16

I skrivelse af 12. august 2004 har De for ejeren af
den ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at udvide ejendommen med 11 m2 under
den eksisterende tagkonstruktion.

Det er oplyst, at byggeriet er foretaget.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
• gørelse af 29. december 1987 om fredning af Regne-

mark Mose med omgivende arealer i Skovbo og Ring-
sted kommuner.

Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af
naturværdierne i området, navnlig til beskyttelse
af plante- og fuglelivet.

Ifølge afgøreIsens § 2 må der ikke opføres yder-
ligere bebyggelse eller foretages tilplantning,
medmindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de
følgende bestemmelser eller tillades ved en dispen-
sation.



I § 6 bestemmes, at der ikke må foretages ombygning
af eksisterende bebyggelse, hvorved dens ydre frem-
træden ændres.

Da bygningens ydre ikke i det væsentlige er ændret,
og da byggeriet ikke findes at stride imod fred-
ningens formål, godkender nævnet herved det udførte
arbejde.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

• En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

•
Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.

Haraldsgade 53, 2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Skovbo v/Bent Ramsnæs, Ørningevej la, 4140 Borup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sj.
Pauly Snestrup Bomark, Sikavej 10, Ejby, 4623 Ll.
Skensved.
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SCANNET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

6512005
03111-2005

Skovbo Kommune
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup GEr~PART

tif orient(~ring

• Ejendom: Matr. nr. 5 m og 5 l Regnemark by, Nr .
Dalby, Regnemarks Bakke 13
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01P16
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-3-05 - 22.1/15.07.05

I skrivelse af 5. juli 2005 har De for ejeren af
den ovennævnte ej endom ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at opføre en carport med integreret
udhus på 21 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
• gøreIse af 29. december 1987 om fredning af Regne-

mark Mose med omgivende arealer.

Fredningens formål er at
naturværdierne i området,
af plante og fuglelivet.

sikre opretholdelsen af
navnlig til beskyttelse

Ifølge afgørelsen skal området bevares 1. dets nu-
værende tilstand. Der må ikke opføres ny bebyggelse
(herunder tilbygninger, skure, boder og transfor-

merstationer) eller foretages ombygning af eksi-
sterende bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræden
ændres.



Det er oplyst, at carporten vil blive skjult af be-
plantning og ikke være synlig fra vejen.

Ejeren har anført, at carporten vil være en gevinst
for arealet, idet den kan erstatte en mindre åben
oplagsplads og en veteranvogn, der bliver brugt som
redskabsskur.

Fredningsnævnet har ingen indvendinger imod det an-
søgte, såfremt oplagspladsen og veteranvognen
fj ernes. Under denne forudsætning tillader nævnet
derfor det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
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på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

,
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
 
Køge Kommune 
(tmf@koege.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-1-2020 
 Den 10. april 2020 
 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 8p, Regnemark By, Kimmerslev  
Beliggende: Regnemarks Bakke 12, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
  
 
Køge Kommune har på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at opstille et redskabsskur på ejen-
dommen. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at skuret skal anvendes til opbevaring af 
redskaber til naturpleje af de omkringliggende naturtyper. Skuret vil blive 
på ca. 5,3 kvm. og opføres med trævægge. Skuret vil med den foreslå-
ede placering nærmest være usynligt for offentligheden, idet det bliver 
lagt inde under træerne og bag et kraftigt pilekrat. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. de-
cember 1987 vedrørende Regnemark Mose.  
 
Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdierne i områ-
det, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet. 
 
Ifølge fredningsafgørelsen skal området bevares i dets nuværende til-
stand. Der må bl.a. ikke opføres ny bebyggelse (herunder tilbygninger, 
skure, boder og transformerstationer) eller foretages ombygning af eksi-
sterende bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræden ændres. 
 
Køge Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse 
med fredningens formål om at sikre opretholdelsen af naturværdierne i 
området, og at skuret er lille og med træbeklædning og kun fremtræ-
der lidet synligt. Kommunen har anbefalet, at der gives dispensation 
på vilkår, at skuret alene må anvendes til opbevaring af redskaber, der 



benyttes til naturpleje af området, og at skuret skal fjernes, og områ-
det skal retableres, hvis skuret i en længere periode ikke bliver brugt 
til naturpleje af området. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter og henset til skurets placering og ringe stør-
relse, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det ønskede redskabsskur opføres.  
 
Dispensationen er betinget af, at skuret alene anvendes til opbevaring 
af redskaber, der benyttes til naturpleje af området. Dispensationen er 
yderligere betinget af, at skuret skal fjernes, og området retableres, 
hvis skuret i en længere periode ikke bliver brugt til opbevaring af red-
skaber til naturpleje af området. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
Kopi til:  
   

• Køge Kommune (tmf@koege.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  

(koege@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  



• Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 

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



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Køge Kommune 
Byg- og Planafdeling 
tmf@koege.dk 
 
 
 FN-ØSJ-28-2020 
 Den 11. november 2020 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 8l, Regnemark By, Kimmerslev 
Beliggende: Regnemarks Bakke 12, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2020-34805 
 
  
I e-mails af 2. juli og 29. oktober og 10. november 2020 har Køge Kom-
mune på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opføre to kviste på ejendommen og har præcise-
ret ansøgningen. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der søges om opførelse af to kviste på 
husets sydvendte facade. Kvistene får en udvendig bredde på 1,806 me-
ter og en indvendig bredde på 1,396 meter samt en vinduesbredde på 
1,458 meter. Kvistene ønskes opført med placering, dimensioner, materi-
aler mv. som fremgår af tegninger fra Alfa Kviste, mærket Axel Kanne, 
Regnemarks Bakke 12. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. de-
cember 1987 om fredning af Regnemark Mose og omgivelser.  
 
Det er fredningens formål at sikre opretholdelsen af naturværdierne i 
området, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.  
 
Af fredningsafgørelsens § 6 fremgår blandt andet, at der ikke må 
foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, hvorved dens ydre 
fremtræden ændres. 
 
Køge Kommune har i e-mails af 29. oktober og 10. november 2020 
blandt andet oplyst, at det er kommunens vurdering, at der kan medde-
les dispensation til opførelse af det ansøgte. Kommunen har i sin vurde-
ring lagt vægt på, at opførelsen ikke strider imod fredningens formål, og 
at kvistene er tilpasset tagfladen på en harmoniske måde, således at fa-
caden mod det fredede areal fremstår arkitektonisk tilpasset huset. 
 



Miljøstyrelsen har i e-mail af 4. september 2020 blandt andet oplyst, at 
det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. Ansøgningen giver 
ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Mickal P. N. 
Andersen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og da de to ønskede kviste arkitektonisk til-
passes ejendommens tagflade, vil byggeriet fremtræde harmonisk. Der-
for tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 



personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

Kopi til: 
  
  

• Køge Kommune (tmf@koege.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  

(koege@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 

(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 



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

• Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
• Nævnsmedlem Mickal P. N. Andersen 

 
 
 
 
 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Køge Kommune 
landzone@koege.dk 
 
 
 
 FN-ØSJ-15-2021 
 Den 28. maj 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 1ce Svenstrup Hgd., Borup 
Beliggende: Coronavej 1, 4140 Borup  
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst) 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-14595. 
 
  
I e-mail af 9. marts 2021 har Køge Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets lovliggørende dispen-
sation til at bibeholde en etableret sti mellem campingpladsen og Bade-
søen Dyndet.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at stien er anlagt på Svenstrup Gods’ ejen-
dom efter skriftlig aftale mellem godset og Corona Camping. Stien er 
etableret med et underlag af sten og grus. Det fremgår af sagens oplys-
ninger, at stien er ca. 25-30 meter lang. Stien er beliggende på ejendom-
men matr.nr. 1ce Svenstrup Hgd., Borup og forbinder Badesøen Dyndet 
og Corona Camping.  
 
Det fremgår af sagen, at Svenstrup Gods har oplyst, at stien er etableret 
som en adgangssti og på baggrund af en lejeaftale, som trådte i kraft den 
1. maj 2016 mellem Corona Camping og Svenstrup Gods. Ifølge lejeafta-
len forpligter lejer sig til ”ind mod skoven” at opsætte et skelhegn bestå-
ende af trykimprægnerede pæle med 3 glatte tråde, hvilket skal markere, 
at færdsel kun må ske på stien, og stien skal holdes i en karakter af 
trampesti. 
 
Svendstrup Gods har yderligere oplyst, at man i kraft af ejerskabet over 
matr.nr. 1ce Svenstrup Hgd., Borup, og i henhold til lejeaftalen forbehol-
der sig retten til at kunne nedlægge stien. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. de-
cember 1987 vedrørende Regnemark Mose med omgivende arealer.  
 



Fredningens formål er ifølge fredningsafgørelsens § 1, at sikre oprethol-
delse af naturværdierne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og 
fuglelivet. 
 
Af fredningsafgørelsens § 7 om veje og stier fremgår, at der ikke må an-
lægges nye veje, og at der kun må anlægges nye stier i overensstem-
melse med Roskilde Amtskommunes stiplanlægning.  
 
Køge Kommune har i e-mail af 9. marts 2021 anført blandt andet, at op-
gaven vedrørende stiplanlægning og den bredere rekreative planlægning 
efter nedlæggelsen af amterne blev overdraget til landets kommuner. 
Stien indgår ikke direkte i kommunens stiplanlægning, men Badesøen 
Dyndet er udpeget som et rekreativt støttepunkt (badesø) i Kommune-
plan 2017, afsnit 2.4. Støttepunkterne i landområdet (så som Badesøen 
Dyndet) har til formål at fremme det almene friluftsliv. Med udpegningen 
som rekreativt støttepunkt i kommuneplanen tilsigter kommunen blandt 
andet, at stederne skal have en god stiadgang under hensyntagen til om-
rådernes naturmæssige og landskabelige interesser. 
 
Køge Kommune har indstillet til fredningsnævnet, at der meddeles lovlig-
gørende dispensation, særlig henset til at en ca. 20 meter lang trampesti 
mellem Corona Camping og badesøen fremmer de rekreative hensyn i 
området ved badesøen, og idet stien ikke har beskadiget eller vil beska-
dige fredningens naturværdier (navnlig plante- og fuglelivet).  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 15. april 2021 oplyst, at Miljøstyrelsen har 
vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, 
at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbe-
skyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyt-
telseslovens bilag 5. 
   
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrel-
sen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områ-
der. 
 
Fredningsnævnet har den 21. marts 2021 modtaget en e-mail fra Henrik 
Vejlebo. Han anmoder på egne vegne og på 12 andre personers vegne 
fredningsnævnet om at se yderst kritisk på ansøgningen om lovliggør-
ende dispensation. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Mickal Ander-
sen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 



Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål om at opretholde naturværdierne i området, navnlig 
beskyttelse af plante- og dyreliv. Herefter og når der henses til trampe-
stiens begrænsede karakter, tillader fredningsnævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der gives lovliggørende dispensation til 
den anlagte sti.  
 
Den lovliggørende dispensation er imidlertid betinget af nedennævnte vil-
kår, og fredningsnævnet anmoder Køge Kommune om at påse, at vilkå-
rene bliver overholdt. Som betingelse for en lovliggørelse af stien opstil-
les følgende vilkår: 
 

- Der skal fjernes materiale på stien, så stien halveres i bredden og 
bliver en reel trampesti. 

- Der skal opsættes pæle eller tilsvarende, så stien kun kan anven-
des af fodgængere. 

- Der skal opsættes skelhegn, således som det fremgår af lejeaftalen 
med Svenstrup Gods. 

 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 



 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
  



Køge Kommune (landzone@koege.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  
(koege@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Mickal Andersen  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Køge Kommune 
(tmf@koege.dk) 
 
 FN-ØSJ-30-2022 
 Den 1. juli 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 1f og 8d Regnemark by, Nr. Dalby 
Beliggende: Regnemarks Bakke 18, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst) 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-34992 
 
I e-mail af 19. april 2022 har Køge Kommune videresendt ejerens ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et fritliggende parcelhus som erstatning for 
det eksisterende hus, der nedrives. 
 
Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger (mærket Huset 
Hovmand, project A 1.01 – A 5.06 (Hanne Møller Madsen)), at der søges 
om tilladelse til at opføre et nyt hus med et samlet boligareal på 110 
kvm., bestående af stueplan på 90 kvm., og tageetage på 20 kvm. Der 
vil være en garage på 22 kvm. og tre udhuse på respektive 67 kvm., 13 
kvm., og 9 kvm. En samlet bebyggelse på 221 kvm.  
 
Det eksisterende hus, der er opført i 1850 med tilbygning fra 1971, er i 
så dårlig stand, at det ved en byggeteknisk gennemgang er vurderet, at 
det ikke kan svare sig at renovere, hvorfor det rives ned. 
  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. de-
cember 1987 vedrørende Regnemark Mose med omgivende arealer i 
Skovbo og Ringsted kommuner. 
 
Fredningens formål er at sikre opretholdelsen af naturværdierne i områ-
det, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet. 
 
Ifølge fredningsafgørelsen skal området bevares i dets nuværende til-
stand. Der må bl.a. ikke opføres ny bebyggelse (herunder tilbygninger, 
skure, boder og transformerstationer) eller foretages ombygning af eksi-
sterende bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræden ændres. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 23. maj 2022 oplyst, at sagen synes fuldt 
oplyst af Køge Kommune.  
 
Køge Kommune har anført, at det eksisterende hus er i en sådan stand, 
at det ikke kan bebos. Kommunen vurderer, at det nye hus opføres med 



et omfang og udseende i overensstemmelse med det eksisterende hus, 
hvorfor det ikke vil komme i strid med fredningens formål, og kommunen 
indstiller derfor til fredningsnævnet, at der gives dispensation fra frednin-
gen. Ejeren har til kommunens oplyst, at de to matrikler bliver sammen-
lagt for at overholde bygningsreglementets regler vedr. byggeri over 
skel. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Cecilie Mejl-
strup. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ny-
byggeri opføres med et omfang og udseende i overensstemmelse med 
det eksisterende hus, der nedrives. Derfor vil nybyggeriet ikke være i 
strid med fredningsafgørelsens bestemmelse om, at der ikke må foreta-
ges ombygning af eksisterende bebyggelse, hvorved dens ydre fremtræ-
den ændres. 
 
Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 



Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
Kopi til: 
      
Køge Kommune (tmf@koege.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge (koege@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Cecilie Mejlstrup 
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