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)).1098.000

229 SKIBBY ~ SELSØ Sø 1513 IV NØ
OPH Æ:'J~T -\ "J~"'r ~- r,{ere \ fej~; ,,):'

I N D H a L D S Fa R T E G N E L S E "'e fe1'~~1\1',"1 00

- Kendelse af 23/10 1948 (ofn - 767/47) om stadfæstelse af

- Kendelse af 30/8 1947 (nævn) om fredning af sø-omgivelser,'

udsigt, status quo.

- Kendelse af 11/10 1955 (ofn - 767/47) om till. til afvandings-• projekt.

I
- Kendelse af 27/2 1962 (ofn - 767/47) om till. til ændret

afvandingsprojekt.

- Afgørelse af 2/5 1990 (nævn 31/90) indretning af BOLIG

- Afgørelse af S/lI 1990 (nævn - 94/90) till. til etablering af

fugle øer i Selsø sø (matr.nr. 1~).

- Afg1J:;:-c]se af 1. =jun-i. 199<1 (~;:a,,'n 21/92) - F:;:cdn:~ng af Selsø

Sø med n~gj.veJser.

- ~fgz:;:-e~seaf 19. december 1994 (nævn 73/94) - Tilladelse ~il

•
Afgørelse af 17.10.1996 (nkn - 111/200-0006) om fredning af Selsø Sø

og erstatter
med omgivelser - pppæver"følgende kendelser - Kendelse (ofn) af 23.10.1948
Kendelse ,,(ofn)af 11~10.1955 og kendelse (ofn) af 27.02.1962

Se også REG. NR.:05077 .000 ' 7897.00



REG. NR. 01098.000

SELSØ Sø

229 SKIBBY 1513 IV NØ
MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 23/10 19 48)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

1~, 1~ ,l!!.' 1~,lE, 1g, 1~ , 1~ , Sel sø Hgd., Sel sø

5~, 6~, 12a Manderup By, Skibby

e
e
e

.e'----------------------
Gældende matrikulært kortbilag: til k. af 1948
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Udskrift~----------------ef
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESP~OTOKOL.-----------------------------------------

!er 1948, den 23.oktober, afsagde overfredningsnævnet paa
grundlag af mundtliB og skriftlig votering følgende

k'e·n d e l s e , ,

i sagen nr. 767147 vedrørende fredning af omgivelserne af Selsø
sl1f i Horns herred.

Tlen af fredningsnævnet for Freder'1ksborg amtsr~Mskreds den
30/8 1947'afsegte kendelse er saelydende: I "

. '"Under Selsl1fnods i Horns Herred henhører en SI1f, Selsø Sø,
som ved' sin Beliggenhed 1 Lendskabet,' sln'idyllisketKe~ekter og sit
Fugleliv frembyder et overmaede smukt Syn~ Nævnet har'derfor anset
det for rigtigst gennem en Fredning at sikre Udsigten over Søen,
en Udsigt, der vilde gee tart, dersom der pas de de~11'egnede
Steder skulde opstaa Sommerhusbebyggelse (eller enden Ee~ggelse).

Det Søen omgivende Terræn henhører dels under Manderup
By', Skibby Sogn" dels under Se lsø Hovedgeerd, Selsø Sogn. j: sagens
Behandling her derfor de sognereedsvalgte Medlemmerl for beg€e
Sogne del taget.

Selve Søen og dennes Bredder ejes ef Baron'M. PlesRen, der
her Udtalt, et en Fredning ef Søen her hans 'varme'Interesse, idet
hen anser !Ienne som et ualm1ndel1Et smukt Naturomrestle, der for-
tjener at bevare~, hvorfor han to Genge har grebetJin~/fo~ at
forhindre Foranstaltninger i modsat Re~n1ng, førS'te" C1eng da der
fremkom en UdtørringsPlan, og anden Gang da'NESA1 'øh~kede at trække
en HøjspændingSledning midt over Søen.
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De Arealer, der bør indrages under en Fredning, er - naar man

fra Slusen i syd ved Skellet mellem Msnderup og Selsø Hovedgaerd

fØlger Søens Grænser mod øst, Nord og Vest, følgende:

Matr.Nr. lt og le af Selsø Hovedgeard, tilhørende Reron M.

Plessen, Matr.Nr. Is, 11', lq, lp, 12 og In ef Selsø Hovedgaard,

tilhørende Statshusmændene Børge Broberg Svend8en~, taur. Bernh.

Sørensen, s~mon P. Chr. Johansen, Aksel Johannes Pedersen, Conrad

Christensen og Poul Johannes Jensen, Matr.Nr. 6e af :Manderup, til-
/"<

hørende Gaardejer A.P .Lersen, Matr .Nr. 58 af Manderup,t.llhørende ~ ,
'l

Gaerdejer P. Willum Jensen, samt Matr.Nr •. 128. af Manderup, tll- )~;;':

hørende Baron :M. Plessen. ;'~:~~'

t .. Disse Ejere her udtalt s~g saale~es angsf3ende Fredning af , :.~~~

Søen: , f~~~t
Baron M. Plessen har henstillet.~at det hØjt beliggende Areei,:~~~l"-:~:r..}:f

, ' ...~"'~
ved Vejen umiddelbart Nord for Selsø Møllekrog 'hpld!.8 udenfor ~ ~:,'6}~~

· Ir. '~~.fr(

Fredningen. I modsat Fa ld Øhskel' han for ~ette Areals vedkommend~ t~{~a
Erstatning, men fremsætter iøvris,t ikke Iiloget Erstatningskrav. ".~~ ,.{;',1

. J' '
Af de nævnte ,statshusmænd har kun Conrad Chrtstensen, L8ur:

. i'. \ ~
Bernh. sørensen og B. Broberg Svendsen givet, Ml:IJt1e.Disse har Ud~.' :'~l

telt, et de kun er interesserede i, at Vandstenden.,i',søen regule ,,,,.~~

r.s. og ds hsr lkks frsm.. t noget Ers.tstnlngskrsv. .. .:..;H~~
Gaardejer A.P·.Larsen har udtalt, et han principielt, msa mOd-'J,:1j, tf;

sætte· sig ethvert Fredningsindgreb pas hans Ejendpm,:men erkender~r1~~~

dog, a t Indgrehet forsaa vidt Fredningen for hans Vedkommende kari ·;.;i:':~'::'
• .~ ~ ',-';1· ' ,begrænses til at omfatte Skraaningsareelerne ved Sksrreklint. er

af, ringe Betrdnittg, men.dog ikke S88 ringe" at.han'vil give Afkald- •.

paa Erstatning. ' '

Gaardejer P. Willum Jensen har henvist ~il. at en Fre~ning

vil gøre ,det umuligt for ham at afblænde Byggegrundeimellem vejen

og søen, hvorfor han ltræver Erstatning.,

Hverken A.P .Larsen eller P·.Willum Jensen, her ønsket at udtale

sig om størrelsen af deres Erstatningskray. " ~..

Nævnet - som i hØj Grad anerkender og passkønner Baron Ples-

sens stilling til spørgsmaalet om Fredning - her alvorligt over-

vejet, om det maette være mul1s,t at imØ'dekommehans, Ønske om at hol-'
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de Arealet ved Mø1lekrog.helt udenfor·Fredningen. men er naaet til
. " , ~den Overbevisning. at dette ikke lader Sig gøre. hvis Fredningen

skal gennemføres paa en nltur1ig og harmonisk Maade.
Dog skØbnes der ikke at være noget til Hinder for. at der -

efter n~m~re Godkendelse af.Næwnet - anbringes et enkelt 'B10k-
hus pea Areelet.

DerimOd fipdes forseavidt Manderup søgeer~ (Geerdejer A.P.
Larsens Ejendom) angaar naturligt et begrænse Fredningen til at

, det/omfatte Skraaningen ved Skarreklint. dog at mas anses som nødvendigt
at l~ge en Byggelinie i en Afstand af 15 meter bag Skraaningens
Over~ant •

Herefter bestemmes Fredningens Omfang, idet der til n~ere
Forstaaelse henvises til medfØlgende Kort (som med rød Skrave-
ring angiver det Areal ved Roskilde Fjord, som efter de gældende
Regler om"strendbyggel1nier ikke maa bebygges) seAledes:

Fra $lusen,mod Syd indgaar under Fredningen det Areal. der er
beliggende mellem Søen og den offentlige Vej til Skuldelev. fortsat
mod Nord med den næ~nte Vej som Grænse. indtil'den nOrdlige Grænse
~ f Metr .Nr. In af Selsø HOvedgaard. De refter fØlges dette Skel mod
Vest indtil Sogneskellet (mellem Skibby Sogn og'Selsø Sogn'
for derfra at. fØlge den Syd for Matr.Nr. 30 og 9b af Manderup fø-

rende private Fællesvej. indtil det Punkt, hvor Landvendskanalen
drejer mod Syd. Derefter fØlges Landva'ndskanalen indtil den ved
denne anbreg~Vindmotor. Herfra fortsættes Fredningsllnien til
Skresningsoverkenten ved Skarreklint for at fØlge denne.Overkant til
Ti~slutnlng med Sognegrænsen øst for ManderuP'Søgaard>og deref-
ter fØlgende de~ne Sognegrænse til den private FE1lesvej, som SYd
for,Matr .Nr. 60 af Menderup fører til Søen. Derefter fortsætte s
lengp nævnte private ~llesvej til den offentlige Vej til Skibby
og endelig følgende denne til Slusen.

Langs Skraaningsoverkanten ved Skerreklint lægges 'derhos
Byggelinie i en 4rst~nd ~r 15 m bag denne fortlØbende mod
Nord og Syd so~ en. rød stiplet Linie pas Kortet indtegnet.

Den saaled~s best.~mte Fredning er pa,,!KOr:'tetsngivet s881e-
des:
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Med grøn Skravering de Baron M. Plessen tilhørende Arealer.
'Stetshusmandsbrugene ved den offentlige Vej til'skuldelev er an-
givet ved en. grøn Ramme udenom Matrikulsnumrene. Skraaningen ved
Skarreklint er angivet med grØb Prave. Arealet under Matr.Nr.
58 af Manderup hpr grøn Bræmme, hvorved bem~kes, at detter N~net
bekendt, at Are~l~rne udfor Matr.Nr. 5a og 6e af Manderup mellem
Sognegrænsen og Lendvendskanalen af Baron M. Plessen er givet
Ejerne af Matr.Nr. 5a og 6a af Manderup i Brug.

Fredningen bestemmes gennemført som en status-Quo Fredning,
saaledes at den naturlige Tilstand for Søen og de ovenfor beskrevne

" f;rr::~- Arealer bevares. Der maa derfor ikke opføres Bygninger, Drivhuse~···1:<~)... r l~?)
Boder, Skure, eller andre Indretninger, herunder Lednin ~master, .~i~~~

\ .~ .er')
der kan virke misprydende, bortset fra det' foran omnævnte.BlOkhU.;;~;~

· Jt.;f.~~:?·~~
Det er derhos forbudt at foretage Opf;yldning i'Søen,iat hen.,.I.:tiE~'

· 74.:1t;:
~ ~i~...1 ~~kaste Affald pas de fredede Arefller, at foretage FlIlldningog RY<l-·{t~'Z:W:

1~~~~~11

ning af den eksisterende ,Beplantning uden Fredningsnævnets .samt~F~;~~!
• ~.~ 'rI ~.•~
~ ~t.l~~t~~

ke samt at foretage BeplantninB af Arealerne udover ~edl~gehOld~llt?.'~\~
se af' den bestaaende, dog at der forseevidt Skreeningerne ved t) :,)f}l~

.. ir;y:(w~
Skarreklint intet er til·Hinder for yderligere-BePlantning, dog: i;~~~

t'),.:i1
ii'o'({

: $i~
ikke.med høj Beplantning.

Arealet mellem. den fastsatte Byggelinie långs Skrant~·
overkanten ved Skarreklint og den' fastlagte Grænser 'tor det
dede Areal maa ikke bebygges.

Med Hensyn til Statshusmandsbrugene langs Vejen;til ~kuldel.v
bemærkes, at opførelse- af yderligere til Brugenes Drift fornødne
Bygninger i Tilslutning til de alt beataaende er. tilladt.

Med Hensyn til Erstatningerne bemærkes, at Skre~nlngs8realer-
ne ved Skarreklint og det foran liggende Areal udgør 'ca. 0,7 ha,
oglet Areal mellem Vejen og Sognegræneen under Matr.Nr •.5a af

.Manderup udgør ca. 11 ba, hvoraf dog et Jordstykke pas'2 4 , he,
.er.saa'lavt beliggende, at"30rdværdien ved Vurderingen til
Grundskyld er. ansat til 600 Kr. pr. ha. Vurderingssummen iøvrigt
for hele Willum Jensens.Ejendom (Matr~Nr. 4b, 5a1og 12f'st'Manderup)

'udgør 1400 Kr. pr. ha. eller ialt 44.000 Kr. Facaden mod Vejen
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er cs. 580 løbende Meter.
Med Hensyn til Baron Plessens Ejendom andrager det samlede

af Fredning,n berørte Areal skønsmæssigt 40 ha, hvoraf det ved
Møllekrogen hØjt beliggende Arqal (hvis Grænser dog er noget
udflydende,) skønnes at udgørt!lhenimod l ha.

Den Ulempe, der tilføjes Gssrdejer A.P.Lersens,Ejendom (Matr.Nn
6a Menderup) hiprører væsentligst fra Fastsættelsen af Byggelinien.

Dette Ipdgreb skØhnes dog st v~e af. sas underordnet Betydning,
, .

at der ikke bør tillæg~s Gaardejer Larsen nogen Erstatning.
Med Hensyn til Gaardejer Willum Jensen·og Baron Plessen

bemærkes, at den ubestemte Mulighed for Salg til Bebyggelse - hvor-
ved fremhawes, at endnu intet vides at være SOlgt og muligvis paa
G.a. Landbrugsforpligtelse ikke vil kunne sælges - Ikke kan anses
som det rette Grundlag for Erstatningsberegningen, som meget
mindre som Muligheden for en Realisation til Byggegru~d8priser
i alt Fald ligger i en ganske ubestemmelig Frømtid. Afgørende for
Erstatningen maa vare den Nedsættelse af Handelsværdien, som Ser-

o ,

vitutpaalæggelsen maa antages at medføre med Hensyn til Ejendom~~n
, '~ sin Helhed. Yderligere findes det at burde fremh~es, at der

ved den Imødekommenhed, der er udvist af Baron Ptessen, er"opnaeet
at hele Søen med Bredde~ og tilgrænsende Markareaker vederlagsfrit
er givet til Frenning, hvorved et meget smukt Stykke dansk Natur
med et rlBt Fugleliv er bevaret. Herigen rem er der tillige utvivl-
somt tllf~t de tilgrænsende Ejendomme er saadan værdiforøgelse,
at der ikke b~ blive Tale om nogen egentlig Erstatning.

Herefter skønnes der at burde tillægges Gaardejer Wllium
Jensen og Baron, Plessen henh. 4000 Kr. og 2000 Kr •

. T h 1 b e s t e m m e s:
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, '. • Jt '~l.~li ti f ~l; .t II .: ~:" o') ro 1",ln, 12" lp,lq, lr og lø semt følgende Metr .Nr.e ef Manderup By',
:=. : 1 '. r " .. 'l' , ~ - Ii' •. l l.1 : ,.J ': "I l ... ) ,»; ! ~ t\'·j 'to"t. "''''~\I~ .• '

Skibby Sogn: 5e, 6a og 12e.
~ " j1 I t: 11 (l "t J t ; r l J L I ~~. tJ'l • .1 l' ~ :' ') ..., 1 ... El

pastaleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt."
I" .. t 'I: --l f.. r ," ) t l t 1 l. :: f '. ~ ti r "" ~ 1)'" 1 .j'} .1 'j ff.

Kendelsen er fO;~lagt ,overfredningsnævnet i medfør af natur-
, • --l. l I :!:t'· , .':f..!r) ',"1'/ Ir '.1 I ~ '\1':':) ·1~" '....r

fredningslovens § 19, hvorhos den er indanket af Ejeren ef matr.
o •• '}i(1~~ 1~q t

nr. 6e af Mandrup, Baardejer A.P.Larsen, som principalt paastaar
j'~ '.' l .... .,·' ) -:;. .. -:-. ,." ~;" I ~ t t I •• 'r t;f t! r· (u r' i .:;...,t

kendelsen ophævet, subsidiart 'ti l1kendelse af erstatning, og af
-; :" f" J ~ : ~ ,"1:r '~l:; ..: i' J .' t III •J l \..I :' r! -;-.: • f

ejeren af matr.nr. 58, sammesteds, gaardejer ,. Willum Jensen,
, 1 ~ :Ji;-.: ,- I~'- ~ \.,1:' , fil 'JJ .... ! 1 : '} r. 1'.1-'f It)

som paastsar den ham tilkendte erstatning forhøjet.
l • l ~:. l I. '1 "i :... I' I' ~ l 'l ; ~ .' -- ~j.; .~ r. ,) t ~:... ~ c'

overfredningsnævnet har den 24/5 1948 beelgtiget de fredede

:

arealer og forhandlet med de enkende ejere.
q.: ~,~~,i '.. I:: J J ~ .. .c l ..'" .. r ~ ~:, t ; ~ • II ~'t i r.: r'J ' ~ t -: ~~ " .. ~ :J I :::f'·,) ~ ,"

Man opneeede herved en mindelig overenskomst med gA~rdejer
~n '~.,... ( '.... .'... ", J ," • t l I r.. ~ ~ i r. l.; ~ td ~,1: rJ :. -:- L !·l ~,: H':" .: 1.. ;"'"

A.P.L~rsen gaaende ud paa, at der for fredningen tillægges
.... I : 1J ..... .:: ~ "f .... j l. ~t : 1..... I -" , .." ',":', ... t ~ 'l ~ J ,~ I l~ ~ , { ... -: I 1 1 'l

ham en erstatning paa 2.000 Kr., !1 den paa ejendommen lagte
" j r. J ~ :. n . G ... ~ t ~ ,J ..;: -~ : ;.) J J" • l <j II \" (i l. : i F'.. t r n ~"]·.l ~ .-

byggelinie ændres saaledes, at afstenden fra skraeningsoverkanten
~ -I l" ~ t ,~. J. t ~f. ", .. :' : t ... t, 'l t) .. 'l . J' .'~ l, l, • ~. j i' ,1 r Ei E1 'I ..

ved Skerreklint bliver 10 m, og ~ det tilladdes ham paa skraaningen
_(!.; .4) .'1rfIJ't· _:"J -:~' JI, :... jr-c .. ~;· ,'! ,J fJ'1t .~!.r"l~ ~::":.;qt,~~)

at opføre et bjælkehus, hvis udseende skal godkendes et frednings- '~:1'
") f",' r ;. , - ., 'l' •. }'- .:.IH: " c) I ,i I'J f' n':!. L "i: C,} Clt ..~"

nævnet for]f rederiksborg Amtsreadskreds •
1 ~ I n ~. e:) n 1'l ') ,IJ: J 1 ~ l '" I)) ,...~~:".1 l f ... ::: l. ;, ... .' {r • ".r r,. t- . .~,

"01 ~e fl ~e;_ ik~e :~~~a~~~~~" nogen ~~er~~~~~~~~_,~~d.;7~a~~e j~~v r-l;
P. Willum Jensen ve drørende Erstetnings sp Øl'gsmaalet, har man i !~~~f~~

":'l ,"~'\I\I 1'""' :..t. 'l>: t: .. rt4':J',,-t '~.t lr1 .J'IC !>,}~ ...~ ....~: t')~iJ \,Z.. """:~tt.~
~medfør af naturfredningslovens § 20 for~gi taks8tionskommiss ionen 'i:",

'I 'd~~~~ I ~p~~~m~a{' ti( ~~~øre Ise-;~e 8rU~d{~g/ ~~ k~~~~{~e~s ;~~stemme1~'~
: f I' ~ .' r .,. ; I t' • '\ " j t l J -: .: ' l ;. ). t}.i • , ,:' l ~I ".. _J "i ~1.1 "1 ') ., ~'I

ser. l.~":,f."
,; ~f _ 111', .. ~· 1) 1::,"'~1} r j )..:;f' .. 1,11_~ :~.. i :r,,::{,,,, ~"'::l'1i. !;-r':~'

Taksationskommissionen har herefter fastsat erstatningen til _o; ~J.
: ~ • .., ~ J' ; t \'}. 'l rJ :1' " ~1! ..' : " 'l : •. 1" fJ , I, "'. :.,,: ..... ~"~'"l~:

~:.. '\

4.000 Kr.
nt"i :': __ 'l l l~\'" .... I J t 1:;' :~: '.~') ..'Bt)~,dr ,,: 1. : .... !·;JH ...

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
l . . "'l .- ,., l', • l' . t' r: ~ lt ~ ~'= '" l) ,~.J { : j,. ·ol ~ l '. U f:.'l t 1 Co v

anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstaaende
: ol I"

, "

,f~lg~~d~ ~dringer.
~ I" r t' .. ... ~'. ), ,t . ~ t } u' j • r'" l.... \'. ~.~ t' t n \. '1' ~,. ri (

En plan nr. Fr. 105, hvorpa8 det saaledes fredede omraade
•\ l ... 1 n f '1 ,.,.,. tf'!' E 'l 0,.' ( ,,.; .. q lo

er vist med sort skrave~l~g, og'byggelinien'med soriJstiplet
i I, .. ' 'l] i .\. ... ' ; l. . -: 1): ... L 1 l ~~~ ,~ .... ') I:' j • " ~' 'r ,J '; li ( f.:: il.:

linie, er vedhæftet n~v~ende kendelse.
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Den af fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsreadsl~red8 den
.:" ~ , • I I', • ,t 1'1',

30/8 1947 afsagte kendelse vedrørende fredning af omgivelserne
af selsØ sø 1 Horns herred stsdfæetes med de af det forensteaende
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r .Ø'1gende'rmrir1nger:.
I erstatning udbetales der
baron M. Plessen
gaarde jer A.P.La rsen

" P. Willum Jensen
, .

2.000 kr.

2.000 kr.

'4.000 kr.

P.o.v.
Poul Andersen
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År 1955, den ll. oktober,afsagde overfredningsnævnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948 vedrørende fred-
nin;.::;af omgi vel sel'ne af Selsø sø i Horns herred.

I denne kendelse hedder det:
"Fredningen bestemmes gennemført som en status-quo fredning, således

at den naturlige tilstand for søen og de ovenfor beskrevne arealer be-
vares. Der må derfor ikke opføres bygninger, drivhuse, boder, skure
ellt.u·andre indretninger, herunder ledningsmaster , der kan virke mis-
prydende •••.•• "

I skrivelser af 19. november 1954 og 29. december s.a. til fred-
ningsnævnet for Frederiksborg amt har ejeren af Selsø avlsgård, baron
Victor von Plessen, meddelt, at han 0nske~ at afvande nogle vandliden-

~ de arealer beliggende ved Selsø sø. Da nogle under det foreliggende
projekt inddragne rørbevoksede mosearealer er omfattet af den fornævn-
te kendelse, idet de udgør den nordlige del af fredningsområdet, ansø-

~ gel' ejeren om tilladelse til at inddæmme og tørlægge disse arealer. Til
opnåelse af afvandingen tænkes anlagt et dige, kanaler og rørledninger
samt en pumpestation, således som angivet på en af landinspektør Perci-
val Nielsen, Hillerød, udarbejdet oversigtsplan nr. 892 af 23. juli
1954.

Ejeren anfører, at projektets gennemførelse ikke vil medføre nogen
for almenheden synlig ændring af landskabets karakter, dels fordi den
egentlige sø bevares med sin hidtidige vandstand, dels fordi det om-
råde, projektet omfatter, ikke kan ses fra de offentlige veje.

Sagen er af fredningsnævnet fremsendt tiloverfredningsnævnet, som41) den 16. april 1955 har besigtiget det pågældende areal og forhandlet
y

~}
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~imed
11 repræsentanter for fredningsn~vnet og ejeren.

Det vedtoges under hensyn til det anførte at tillade udførelsen af
det ommeldte afvandingsprojekt og at ~ndre overfredningsnævnets kendelse
af 23. oktober 1948 i overensstemmelse hermed. Denne vedtagelse er med-
delt ejeren ved skrivelse af 21. april 1955. Det areal, som omfattes af
projektet, er vist med prikket bræmme på vedh~ftede udsnit af kort nr.
Fr. lQ5 (jvf. ofn.s kendelse af 23. oktober 1948).

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredninesnævnet den 23. oktober 1948 afsagte kendelse ved-

rørende fredning af Selsø sø i Horns herred skal ikke v~re til hinder
for gennemførelsen af det foran nævnte afvandingsprojekt.

-e
Udskriftens rigtighed
bekr:!!ftes•

..'
'~/e--

F. Grk1e
overfredningsnævnets sekretær

•
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Ar 1962, den 27. februar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948 vedrørende
fredning af omgivelserne af Selsø sø i Horns herred.

I denne kendelse hedder det:
"Fredningen bestemmes gennemført som en status-quo fredning,

således at den naturlig~ tilstand for søen og de ovenfor beskrev-
ne arealer bevares. Der rr~ derfor ikke opføres bygninger, driv-
huse, boder, skure eller andre indretninger, herunder lednings-
master, der kan virke misprydende ••..•. "

Ved tillægskendelse af ll. oktober 1955 tillod overfred-
ningsnævnet udførelsen af et projekt til afvanding af vandlidende
arealer ved Selsø, af hvilke nogle var omfattet af den fornævnte
kendelse. Dette projekt blev dog ikke udført.

Den 15. januar 1962 har statens landvindingsudvalg fore-
lagt overfredningsnævnet et projekt om ændringer og udvidelser
af det ovennævnte projekt.

Da de foreslåede ændringer i naturfredningsmæssig henseende
må anses for mindre væsentlige, har overfredningsnævnet vedtaget



•
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at godkende projektet i den nu foreslåede skikkelse, som fremgår
af det vedhæftede udsnit af kort nr. Fr. 105 af den 27. februar·
1962 (jfr. overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948).

T h i b e s t e m m e s:
Den af overfredningsnævnet den 23. oktober 1948 afsagte

• kendelse vedrørende fredning af Selsø sø i Horns herred skal
ikke være til hinder for gennemførelsen af det af Statens land-
vindingsudvalg den 15. januar 1962 forelagte afvandingsprojekt.

e
e

Udskriftens rigtighed bekræftes

~'V~~~-
F.Grage ,]f

overfredningsnævnets sekretær.
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N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds REG. NR.
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Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
TIf. 02 - 26 9800 ml. kL 9-12

F. S.nr. 3 1 / 9 O

Ang. indretning af medhjælperbolig på ejendommen
matr. nr. 4 b m.fl Manderup by, Skibby.

Ved brev af 9. februar 1990 har Skibby Kommune, Ejendomsud-
valget til Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, efter herom af
Landskabsafdelingen fremsat anmodning fremsendt ansØgning om god-
kendelse af en bebyggelse omfattende en medhjælperbolig i forbin-
delse med ombygning af en garagebygning på matr. nr. 4 ~ m.fl.
Manderup by.

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, har den 7. marts 1990
fremsendt sagen til Naturfredningsnævnet.

Ejendommen matr. nr. 4 b m.fl omfatter blandt andet matr. nr.
5 a, hvorpå ejendommens bygninger er beliggende, hvilken ejendom
er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948
vedrØrende fredning af omgivelserne af SelsØ Sø i Horns Herred.

Fredningen er bestemt gennemfØrt som en status quo fredning
til bevaring af den naturlige tilstand for Selsø Sø og de af ken-
delsen omfattede beskrevne arealer. Der må derfor blandt andet
ikke opføres bygninger, drivhuse, boder, skure eller andre indret-
ninger, herunder ledningsmaster, der kan virke misprydende.

Af ansØgningsskrivelser af 20. december 1989 og 17. januar
1990 fremgår, at en eksisterende garage- og værkstedsbygning, som
er beliggende frit og ca. 3 m fra værende beboelsesbygning på den
ca. 31 ha store landbrugsejendom er projekteret ændret, således at
der på l. sal indrettes en ca. 45 m2 stor bolig til brug for en
medarbejder ved ejendommens drift, som omfatter animalsk produk-
tion.

Eksisterende stald- og driftsbygninger er på ialt 830 m2.
Sagen har været forelagt Frederiksborg Amt, Landskabsafdelin-

gen, der har vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med formålet
med Overfredningsnævnets kendelse, men at en betingelse for at med-
dele tilladelse bØr være, at et eventuelt senere behov for garage-
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plads lØses inden for den eksisterende bygningsmasse , ligesom
ansøgerens tilbud om at lade tinglyse en deklaration, som forhin-
drer frasalg af medhjælperboligen, bØr indgå i sagen behandling.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948 for sit vedkommende
tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger på vilkår,
at et eventuelt senere behov for garageplads lØses inden for den

eksisterende bygningsmasse, og
at der på ejendommen tinglyses en deklarution, som forhindrer fra-

salg af medhjælperboligen .
Deklarationen skal forinden tinglysning fremsendes til nævnets

godkendelse.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr

af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemfØrelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr
ankefristens udlØb, jfr. naturfreGningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Mogens
Vejby, Manderupgaard, Selsøvej 29, 4050 Skibby .

(}M~~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

2970 HØrsholm.
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Ang. retablering af Øer i SelsØ SØ på
matr. nr. 1 ~ SelsØ Hovedgård, SelsØ.

Ved skrivelse af 19. juli 1990 har Frederiksborg Amt, Landskabs-
afdelingen, ansØgt om nævnets tilladelse til retablering af fugle-
Øerne i SelsØ SØ på matr. nr. 1 a SelsØ Hovedgård, SelsØ.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.
oktober 1948 om fredning af omgivelserne af SelsØ SØ i Horns Herred.
I henhold hertil er SelsØ SØ og nærmere beskrevne omliggende arealer
pålagt en status quo fredning, hvorefter blandt andet er forbudt at
foretage opfyldning af sØen.

Ved afgØrelse af 29. november 1984 meddelte nævnet efter herom
af Hovedstadsrådet fremsat anmodning om nævnets godkendelse af re-
tablering af Øerne "Lensgrevens 0" og "Kirkholmen" dispensation fra
fornævnte kendelse til forsØg på retablering i overensstemmelse med
fremsendt beskrivelse på vilkår, at såfremt forsøget mislykkedes,
skulle pæle, hØnsetråd og halmballer fjernes fra sØen.

Tilladelsen udlØb i 1989.
Landskabsafdelingen har nu sammen med ejendommens ejer vurderet

mulighederne for at lave en holdbar retablering af fugleøerne.
Landskabsafdelingen har med skrivelse af 26. september 1990 til

nævnet fremsendt projektbeskrivelse med kortmateriale dateret den
19. september 1990. Af skrivelsen fremgår, at projektet alene ved-
rØrer Øernes udformning og konstruktion. Midlertidigt etableres en
nærmere beskrevet tilkØrsel til sØen over engene på sØens østside.

Ejendommens ejer har erklæret sig indforstået med projektet.
Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfredningsfor-

ening.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-

ningskendelse af 23. oktober 1948 for sit vedkommende tilladelse
til det ansØgte forsØg på retablering i overensstemmelse med den
fremsendte beskrivelse og projekt på vilkår, at såfremt forsØget
mislykkes, skal alt forsøgsmateriale fjernes fra sØen.
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Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr anke-
fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58 .

~ ~.~
Lis Lauritsen

formand
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 1 9 DEC. 1994

Vedr. FS 73/94, matr. nr. 5 a og 12 a Manderup by, Skibby og 1 a
og 1 b Selsø Hovedgård, Selsø.

•
Ved skrivelse af 21.10.94 har NESA ansøgt om nævnets tilladelse
til kabellægning på ovennævnte ejendomme, der er omfattet af
fredningsnævnets afgørelse af 01.06.94 om fredning af Selsø Sø
med omgivelser .

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
tels~slovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ '2 \ \ 1rJ.. - O O~ S

__ Akt. nr. \ lo

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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