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UDSKRIFT

Forhaadlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1945 den l6.November Kl.14~ blev i Fredningssagen
Nr. 30/1945 Danmarks Naturfredningsforening til

Fredning af "Ole Børres Vænge" Matr.
Nr.las af Gammelkøgegaard Hovedgaard,

afsagt saalydende
FR E D N I N G S D E K L A R A T ION •

Undertegnede Direktion for Carlsen-Langes Legatstiftelse be-
stemmer herved med bindende Virkning for Stiftelsen og senere Ejere,
at den Stiftelsen tilhørende Ejendom Matr.Nr. las Gammelkjøgegaard
Hovedgaard - kaldet "Ole Børres Vænge" - af Areal 27103 m2 skal være
fredet paa følgende Maade:

Omraadet skal i alt væsentligt henligge i sin nuværende Til-
stand,d.v.s. som almindeligt Landbrugsareal til Græsning.

Det maa ingensinde udstykkes, og der maa ikke opføres Bebyggelse
af nogen Art - herunder Boder o.lign. - eller opstilles Lednings-
master m.v., ligesom yderligere Beplantning, der kan være til Hinder
for den Udsigt, man nu har fra den offentlige Vej, ikke maa foretages

Der maa ikke paa Omraadet foretages Afgravning eller Paafyldning
eller andre Foranstaltninger, der ændrer de bestaaende Terrænforhold.

Det gennem Omraadet førende Vandløb maa ingensinde gøres til
Genstand for Regulering el.l.

Der er ikke Adgang til Omraadet for Offentligheden.
Med Hensyn til Fredningens nærmere Afgrænsning kan henvises til

det nærværende Deklaration vedhæftede Kort, hvorpaa Fredningens
, '

Grænser med rødt er indtegnet.
Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa Ejendommen.
Paataleret tilkommer Fredningsnævnet for Roskilde Amt, Carlsen-

Lange~ Legatstiftelse og Danmarks Naturfredningsforening, hver for
sig eller i Forening.

Gammelkjøgegaard, den 24 - 9 - 1945
Fr.Brochenhuus Schack Harald Collet Poul Andersen

. . . . .
Tinglyst den ll.November 1945.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 6S 64 96
FS 61/2000
Den 15. januar 2001

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

GENPART
til orientering

Vedr.: Ombygning af vejkrydset Køge Ringvej/Vestergade/Ølby-
tt:· vej i Køge Kommune.

Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-259-2-00
8.1/06.12.00

I skrivelse af 5. december 2000 har De ansøgt om dispensation
fra eksisterende fredning til anlæg af et flise- eller as-
faItbelagt fortov i forbindelse med ombygning af vejkrydset
Køge Ringvej - Vestergade - Ølbyvej.

Det fremgår af Deres ansøgning, at arbejdet vil berøre matr.
nr. 1 ax, 1 xg og 1 xh Gammelkjøgegård Hovedgård og omfatte 3
ganske smalle og små arealer på henholdsvis 16 m2, 16 m2 og 4

~.. m2 grænsende op til eksisterende veje.

Området er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 19. no-
vember 1945. Påtaleberettigede er fredningsnævnet, Carlsen
Langes Legatstiftelse og Danmarks Naturfredningsforening hver
for sig eller i forening.

Fredningens formål er at sikre, at området i alt væsentligt
henligger som almindeligt landbrugsareal til græsning.

Da indgrebet ikke i væsentlig grad vil ændre områdets karak-
ter, har fredningsnævnet ingen indvendinger imod projektet.
Fredningsnævnet tillader derfor for sit vedkommende i medfør

fld·



- 2 -

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det påtænkte ar-
~ bejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,

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--v 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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