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lIihandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1924 den 4. Juni Fm. Kl. llY2 holdt Fredningsnævnet
Wøde paa Raadhuset i Kalundborg angaaende Sagen om Fredning af Ler-
ehenborg Parh og Alleer og Stier fra Lerchenborgvejen til Asn~s For-
skov.

•••
Na::vnetsl.le(ilemmervar alle tilstede, nemlig Formanden, Dom-

mer Schouenborg, .Amtsraadsc.ledlemKr. Jensen og Husflidskonsulent I.P.
Larsen af ~elby.

Leru1sgreve Lerehe, Lerehenborg, var mødt.
i'orJ;aturfredningsforeningens lokale Komite mødte Kreds-

læge ~øller og Godsejer CLrl Lawaetz.
Sagen blev derpaa forhandlet, idet det tidligere passerede

fre~lagdes og blev opl~st for de Uødte.
nrev Lerehe tilbød at frede Buehækken i Slotsparken samt

Lindealleen sa~~esteds, saaledes at Tr~er~:e i bemeldte Hæk og Alleen
ikke uden Rødvendighed maa borthugges.

• l.:edHensyn til Stien fra Svinget af Lerehenborgvejen til
Asn~s ~;orskov gaar Greven ind paa, at den indtil videre holdes til-
g~nGelig for ?odgæn~ere, dog uden Injstranknin~ i hans Adgang til ~t
afspærre ~tien, hvis ~isbrue af den finder Sted eller til at raade
over Arealet til anden Anvendelse.

Opla:st og undersl:.revet.
Re~r~sentanterne for den lokale Frednin~skomite erklærede

sig tilfreds med Grevens Tilbud, som herefter blev akcepteret af
Na;vnet.

Sagen har saaledes fundet forligsm~ssig Afgørelse.
Iilødethævet.

Schouenborg Kr. Jensen I.F.Larsen
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Fr.j.nr. 100/1960. Henstilling fra Neturfrednin~s-
rådet af 9.juni 1960 om. at nævnet afsiger forelø-
big kendelse i medfør af naturfredningslovens t 9,
øtk.2 om. at anlæget af det projekterede elieraf-
finaderi ved Kalundborg indtil videre stilles i
bero.
lERDELSE.

Ved skrivelse af 9. juni 1960 har B~turfredningsrAdet henstillet. at
fredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens §9, stk. 2 ved en 'foreløbig
kendelse stiller arbejdet med et projekteret olieraffinaderi ved Kalund~ørg
1 bero indtil videre, idet man har begrundet henetillingen med, at raffinade.
riet påtænkes opført umiddelbart op ad Lerohenborgs skel kun ca. 250 m fra(__'en fredede slotspark.

Nævnet har i den anledning den 2~. juni 1960 afholdt møde, hvor natur-
ttfredningsrAdet var repræsenteret af statsskovdirektør Ir.lund, medens lands-
(e".etssagfører Per Federspiel mødte pA vegne Dansk V.edol A/S, aer agter at

Jpføre det omhandlede olieraffinaderi. Der var endvidere mødt for lensgreve
Lerohe-Lerchenborg, hvorhos 8ogner~dsformand Osmund Kristiansen, lrby kommu-
ne, havde givet møde.

Nævnet besigtigede de i betragtning kommende arealer, hvorhos parterne
havde lejlighed til at udtale sig. idet de herUnder bl.a. henviste til
skriftlige redegørelser, der blev fremlagt under mødet.

Nævnets forme~d har derhos ført en forhandling med profespor, dr.techn.
, P. Søltoft, der har deltaget i undereøEeleer i forbind~lee med det projekte-

rede olieraffinaderi.
Nævnet skal efter det fremkomne bemærke, at nævnet ikke finder at kunne

.' .~e henstillingen fra naturfredningsr~_det til følge. idet man navnlig hen-
.iser til, at der m~ anta,es at være forbundet meget betydelige økonomiske
følger med en standsning et arbejdet med opførelsen af nævnte raffinaderi.tt .~ at det ikke kan antaees, at der er nogen nærliggende fare for, at plante~

Jksten i Lerchenborg park - herunder buehækken i slotsparken og lindealle-
erne ernst. - vil lide skade. nAr raffinaderiet er kommet i gang.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at de for Lerohenborg park
gældende fredningsbestemmelser er af en ufuldkommen beskaffenhed. Der er
s~ledes ikke truffet bestemmelse om, hvem pAtaleretten tilkommer.

T h 1 b e s t • m m e 8 s
Ovenn~te henstilling fra nBturfredningsrådet om afsigelse af forelø-

big kendelse tages ikke til følge.
Holbæk, den ?8/6 1960.
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Petersen. Fra Chr. Pedersens hånd har vi stadigvæk en del skriftlige oplys¬
ninger. Meget mere kunne sikkert findes af den, der ville give sig tid til at
lede.

Det var også under Chr. Pedersens styre i 1898, at plænerne i parterret
blev omlagt til rosenparterre, tegnet af Edvard Glæsel, som også udarbej¬
dede en rekonstruktionsplan for hele haven. Ved eftersyn i hans arkiv fand¬
tes ikke meget - kun nogle skitser til omlægning af parterret efter d'Argen-
villes bog. Et mere geometrisk og enkelt mønster blev foretrukket og udført
og eksisterede indtil 1948, hvor græsset igen gjorde sit indtog i parterreha¬
ven.

Under Glæsels indvirkning blev køkkenhaven til frugthave, 800 frugt¬
træer plantedes. Omkring 1914 blev den yderste del af parken ændret fra
skov til åbne plæner med fritstående træer på. En stor stenhøj med rig
vegetation, blev ligeledes anlagt i den engelske have. Ligesom et parti
stedsegrønne træer, som hidtil helt havde manglet i haven, plantedes.

Plan af Lerchenborg slot og park

1. Avlsgård
2. Avant cour

3. Cour d'honneur
4. Hovedbygning

5. Cafeteriahave
6. Buehxk
7. Legehus
8. Hovedallé

9. Sideallé
10. Vandkunst
11. Smedejernslåge
12. Mindesten

13. Udsigtspunkt
14. Sø
15. Skovplantning
16. Sneglehøj (iskælder)

Plan af haven som den fremtræder i 1988.
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