
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Rektangel
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Fredningen vedrører: Spanager

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfred nings nævnet
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Kendelser 07-04-1924
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U D S K R I F T

Tl'orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for 30skilde Amtsraadskreds.
af

Aar 1923 Mandag den 23. April Kl. 2Y2 Bm. afholdt Frednings-
nævnet Møde til Behandling af

IX. Sug om fredninb af ~rægrupper paa Span-
uger.

~ævnets 3 Medlemmer var tilstede, idet det uf Hensyn til de
fremkomne nye Oplysninger var fundet nødvendigt at swnmenkulcle lvJodet.

Efterat Sagen havde været Genstand for Drøftelse af N~vnets
Medle~~er, blev afsagt su~lydende

K e n d e l s e :

I Henhold Lil den uf NaturfredningsraadeL afgivne Erklæring
formener l!'redningsn<.l.vnet,at der er tilsLru..klelig Grund til at bevare

) hele det omh~ndlede omkring Køge Aa vest for 3vinevadsbroen liggende
•
A Landskab i vwsentlig uforandret Stand, og findes derfor med Hensyn

til den under Roskilde Amtsrao.dskreds hørende Del af Landskabet belig-
gende paa Matr. Nr. la af Jpanager Hovedgdard i Ejbv Sogn, at Aaløbet
i en Strækning af ca~ 600 Meter' fra Svinevadsbroen mod vest ikke i
væsentlig Gralldmaa reguleres, or,at den nuvl:l.rendeBevoksning saavel
af Ege som af andre rrwer og Planter paa ~krarolingen Nord for Aaen

"~indtil ca. 160 m fra Broen bør forblive i sin naturlige rrilstHnd,
saaledes at Skovhugst eller Pjernelse af Træer eller Buske kun maa
finde Sted med det Formaal at give Bevoksningen de bedst mulige Livs-
betingelser og ilekun efter Anvisning af ~\redningsnævnet eller dem,
hvem dette maatte overdrage 'riisynet med Haandhævelsen af Frednings-
nævnets Bestemmelser.

Den Erstatning, som i Anledning af foransLaaende bliver at yde"
og som tilkommer Ejeren, Sagfører Jørgen Bhlers af København, bestemmes
forsaavidt angaar Værdien af de fredede Træer og Underskov til 600
Kr. ob med Hensvn til Ulemper ved Be~kygning af de tilstød4nde Mar-
ker m.m. til 200 Kr. tilsammen 800 Kr.
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T h i e r a g t e s:
Køge Aa's Aaløb i en Strækning af c~. 800 m fra Svinevadsbroen

'-

mod vest bliver at bevare i væsentlig uforandret Stand, og den paa Ejen-
dommen Matr. Nr. la af Spanager Hovedgaard i Ejbv ~ogn paa Skraaningen
nord for Aaløbet i en Strækning af ca. 160 m fra Broen værende Bevoks-
ning af Ege og Underskov bliver ligeledes at bevare i sin naturlige Til-
stand, saaledes at Skovhugst eller Fjernelse af Træer eller Buske
maa finde Sted med det Formaal at give Bevoksningen de bedst mulige.

I

Livsbetingelser og ikkun efter Anvisning af Fredningsnævnet eller
hvem dette maatte overdrage Tilsynet med Haandhævelsen af Nævnets
stemmelser.

I Erstatning ydes der Ejeren, Sagfører Jørgen Ehlers, for
dien af Træer og Underskov 600 Kr. og for Ulemper 200 Kr.,
800 Kr.

P. Buch J .P.Jensen J. Pedersen

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



•
I
I



KENDELSER>



U d s k r i f t ! r,
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af
Overfredninssnævnets Forhandlin3s- og
Kendelsesprotokol.

Aar 1924 den 7. April afsagde Overfredningsnæ~1et paa Grund-
lag af den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen angaaende ]'redning af Køee Aa l s Aaløb Vest fOT Svinevadbroen
08 af et træbevokset Areal paa Spanagergaards Jorder langs Nordsi-
den af Køge Aa, forelagt i Henhold til Naturfrednin::,slovens § 16.

I Henhold til de i :b-'rednin8snævnetsKendelse anførte Grunde
vil denne v~re at stadfæste.

T h i b e s t e roro e c •
;;) .

Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskyeds den
23. April 1923 afsagte Kendelse an8aaende Fredning af Køge Aa's Aaløb
Vest for Svinevadbroen og af et træbevokset Areal langs Nordsiden af
Køge Aa, beliggende paa ~atr. Nr. la af Spanager Hovejgaard i Ejby
Sogn, stadfæstes.
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