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FREDNINGSDEKLARATION.

,,--",,\

I

Undertegnede Hofjægermester, Lensgreve Jrosef Holstein~
Ledreborg bestemmer herved med bindende Virkning for mig og senere
Ejere, at nedennævnte Objelcter paa min Ejendom Ledreborg skal være
fredede, saaledes som n~rlfiereangivet: (}&i; 't-~
1) Efter at den gamle. "Kongsgnard" i Lejre, beliggende p"a Motr. nr.~

nu er fredet i Klasse B, skal de paa' samme Mntr. -N~~ i Tilslutning
'til Bygningen værende Træer samt Haveanlæget og ~Rardspladsen

, . .. .:stedse bevares. Træerne maa derfor ikke fældes, topskæree,eller
uasættes for en Behandling, der kan røre' til deres: Ødelæggelse.
Blandt Havens TræbesttJ11dlwn s~rlig nævnes Bøgetræet i Haven øst fo
Gaarden, endvidere to Kastanier paa Gaardsplad·~en. - Saafremt det
bliver nØ~vendigt at fælde Træerne' paa Grund' af Sygdom eller Ælde,
skal Nyplantning finde Sted, og Havens Karakter som saadan skal
stedse bevares. Ved eventuel Fmldning' af ('[enneGrurid·~kal dog
Erklæring forinden indhentes fra (1·-'11 tilsynsfØrende Skovrider •..

Stenen, nen snakalclte Kongestol - nu beliggende i Hnven,
tidlig(;l'oi SØndre U(lbmges Gulv -, og Stengærderne fredes saa-
leoes, at Stenene ingensinde maa flyttes, helt eller delvis hugr,es
Stykl{er eller paa anden Mnade besl{adiges.

2) Klintebakl~en, den gamle'Vej. fra Bygac1e~ i Lejr~ ~ed,t~l Aaen,
tillige ,omfat.tende de t ilgr!BIlse~ldeStengfllrder samt Blegepladsen,

• j

skal henligee i sin nuværende Tilstand. Dette Omraade maa derfor
il{ke dyrkes, beplantes og bebygges, ligesom der ikll:emaa opstilles
Master eller sJGBJlIjDopdeIndretllinger af nogen Art •

. i· l,' "

3) Stenen "Dronningestolen" , beligGende paa Ma·~r. Nr'. ''1.'5 :fredes
saaledes, at den ingensinde maa helt .:eller.delvis lnlgges i

b(lV4."i'1lf,4.... :11~,'i .
. Stykker eller paa nogen,Maade be~ka~iges. Adgangen til Stenen

IJ.1Y;.I:.-:':. H' 1,1.. • _I~h J:l
sker-'ad .Ihdk'ørselsvejen til"Husnw.ndsstedet og over dettes Gaards-
plnds~ Da SteneIl er beliggenue i Skellet mellem Matr. Nr. 15 og



• . . .Matr. Nr. l3~, vil Fredningen tillige, være,.at tinglyse' paa sidst -
nævnte Ejendom.

Samtlige ovennævnte Fredningsobjekter er nærmere
markeret paa det nærværende Deklarntion vedhæf.tede, forstØrrede
Udsnit af Maalebordsblndet - Maalestok 1 : 4000.

Denne Deldara tion vil være a t tinglyse paa de respektive
Ejendomme.

Paataleret tillwmmer Ej eren, Naturfredningsnævnet for
Ro sI'>:il d e Amtsraadslcreds og Danmarks Naturfredningsforening - hver ,.....)
for sig eller i Forening •.

Ledrebarg, den 17. 01<.:tober1948.
J. Holstein Ledreborg.

Til Vitterlighed:
. '"""- ,"

Navn A.Stra~ge Nielsen, Navn: Chr. Christensen.. 1
S I. 111 ing : Godsforvalter.
Adresse. Ledreborg pr. Lejr~.

, I

Stilling. FØrstelær~r.
Adresse: Starreklinte.

.\. I
, '.

Ovenstaaende deklaration er af fredningsnævnet~godkendt
i mØde den 31. maj 1949.

l .. ' ..1,'
Delclarationell bedes lyst paa matr. pr. 4~, 13a og 15

af Lejre by og sOGn.

Fredningsnævnet for Roslcild~ Amtsraadslcreds,
Køge, r1en 3. ~un1 19/19.

Aug. Sonne. , ,, ,

" t

IndfØrt i .Dagbogen for Retskreds Nr'., 4, Roskilde
, I

I KØbst<.lClm.v. den 13. Jun, 19119.
Lyst. Tincbog: BI. Allerslev II. Akt. Skab A Nr. 193.Kornerup.Anm. Ej-endommene er pant- og servitutbehæftede.

S. Arffmann
L.S.

/ Vestergnard.
j

§ l4,II 2 Kr.

AFSKRIFTENS ~IGTIGHED BEKRÆFTES. 'I I'

Fredningsnævnet .' .
for den.16.' jul,i'1950.

Roakllde :::økredB d4~tL..
~
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1 Laer, l!len hidtil h~r inzen h~!t Held +:.11 e.t. .:.Lt3df.este d~n. 'frFldi-

t ionen har uripeGo t den Plads, !l'lor paa 1en ~3.:nle .n.on;;sG3ards ....tue-

maasl.~ S:1are~t fra Jet Gamle oG lille Lejr~Gaal'c;,q Len, dar' 03JeJ.c."l

af i.onc',m og senere 1.,;11.op i iic'3:.iljeJuards Le:1. !Ja J-rev J. L•. 101-

~ i 1740 l:øhte LeJrecaard oG snart derefhr :>prettode Jr~vska-

bet Ledreborg, f'll~te hele L'~j!'e By og dar11nder I\.onC,lJgaarden rne,l, og

her hører den a tauiC t 11.

Af dO:1 camle 3a.lU"d er nu kun Jtuelæ.'1cen tl1tJalJe, OG dens .Uler

.1ær::er si;:; "3ikK'lrt de 200 .\ar • .Jet særpr ..e301e 13isllig, der er en se-

nere Tilføjelse, b..erer Indskriften: "JJette har Peder Jensen o.:; Lis-

bet,h Ols.:lFttter kostet 1788". Dette Anr er neto~ :~aret for ;';t'.lvns-

11"':;03L,';'1CfJ, der rUlrWltHitl he:1hol.i8'11q Lade oe; l\.o3t3.1d, opførtes 1

lB70~rr,flI • ..jt'.l~h1..lsE.lt'llivLicHies 1 182uarne ''Yl9den ttvl::lf'stestue, o..;; g,'.'R-

8rrjur~ .Iav'3, .ler altsr.ilte siG en .Jel fra Dat1Jens Bondehaver. D'3tte

Anlæc bestaar 1 ~ovedsaGen endnu, oJ de ~amle Gran-, Aske- oJ Linde-

tro:der d~ll()er sar.ll~en ::led de to l:lr'edkro!1ede }(':l.sta.nier i dun ;no~Groa.je,

1.0._'. ()de .Jte:lbro ·/ed uuardsplro.Js':'3ns GI\r.11eJr!~nd ",n Vc\:l',llG Ral:! ...le I,)m

dfm car.11e hon.:;s:;aar<i • ..jtuehusats Indre har faaet Lo'! til a t oeholue

31r, ~rvl1e .:lr.1Kkelas, 0[, :',ad '31t, .:;a.:nla Indbo ci'/er Uf;lt et fortrinlict.

3illede :t1fer, :;ar ..":lel ~e.jre~ l.~~t.s 301.J Fl.l:.ul+,ur i fem 3e11'3r:3,t1u:ltu' J~l1-

L:tn:::;s 'len ncrJli:e ';ide af }.on.:;s~,-~rd ..m~ f7rund findFlFJ u:dnu lJe.•

vr':'I'ot el! IJdl 'lf j~rLaJen 1 da t. L>:lrnle.l.Iejre. I.J~ t er' "e~ 3(:' ul:Id all :-.!i:l-

teb:l}.,Ken !~IodJiaen, ud hVilJ~en ld:-~at.urerr.e }Jltiv d!'evlit til 'l:~!ldi!13.

IJfl:1ne Vej vises t"rdeliJt ~):~r), Ole .iarms kenute
J..e.;rab 111'31e fr'3
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1543, r'l':;i1 dlln ar 31:,;:;·,art, lan.:.;t ""lJre. Hed ~oj Anen, ~"Jr Va~uets Ris-

len nu ar E'''.;:m,lset, blivar Vejen betyjl'lliJt braltere, 98..3. .:la,.~a Dyr

,:t:.lJe J:om;ne til '\t. drilti:fi 3c:U:l~iJi..::ti her va.c o:;saa U/aru. i.;am1e 91e,3e-

31td:..;. Lar.Cf3 Ve~'3r. fiTl,les o":s?_·~ ta'I'irdi:. .uall3 af d'i .;aule JtljnJ,~rJdr,

3ul'l ti,n:l:l:JJ~1e o'/l'lralt hecn~de :b,'1ornl3. h.lint.aoJ.loken 'J'J.J.' 1.;111i(.;9 Jta-

Jet., hvor Ulc.~rl!,!rl,lu.en sar:lt:Hie BJrn.cr.adne til Bys tct3vne , hvor Iler ho1Jtea

l~u fr ,j,~b..:Jer denne H/tinde et trist ..:H:l1e• ..::.;-.;-:.elta 3..! B~ren s Jeboere

l·J;ennes~.ers U3Ø:3:':':llil,j~ O•.Jtr,·~J.en, hvi3 i.:;J:;:a !'ln "",,:3Elntl!.:; _.~el af' Jen u-

herjjrte Jl-:;>lnheu o:.; Landsb~rid~rl, Jer nlt,l,1 har J~ar...:<ttiric;~r"lt 'iet uHC-

le Lejre, s~al Gaa tnb~

J' .."

,-
dens Gulv, o.:; naar .llaa +,..,!;;41'3.~ede metl .I.Jlejl her, ve...· J.et :-HhJ.v-1::li.4i,jt :lt

\

l~Je r.ornat, fla.a Jer il ..~a t.ersJ-"ides ov;:,!" ,;jttinftn, da Gl.~lvet 1l\,Ae ~Jaa

dette ~t~d uav efter ~a& de~ rette Ilaale. Jten&~ beholdt sin il&jg,

da L,,"JelC1;::I1Gt~:li 1912 blev ne,irevet, ')~ dl'!n n~r) (}aar1 b~·..;;;eJ9:] )na.

modse~ Jide ~f VeJen •

.l,)~l er ,jtfJner. i fi.:1<'tns L;jb er ...··.,l"lt tabt. iJ";3::la et ~~,j~t o.J:iz;n .~.litter

die til J~nne ~ ~~&n; rl~~r Ao~~~n t~l~~ ti! Fo14~t fr~ ~ten~n, st.t~e_
Ud !l::n 'Jic: til s~n ..;tok.. r'aa ~"lt jtfill, h'/or w':.Cl'~\.l)n ~lvileJ.e i.)3.a ~te-

1•.:-.• , tl':!\' ~e~ ~•. au1, ~('r; :;h~~l "'mne s~'l ",ndnu.
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len oprinue1i2: SKi.\1 h:4'J6 ataaet .Jaa denne Høj. Jelva i\avnat. :ii-Jste-

B~lli11i::e ile1 30!1 .:J-rus- o;..:;,.jand..:;r'l'T fer LaJreborJ .r.'H'I::l ••::..b o..;. ~,~ts Be-

"ho~r~ I I!;en ,hil' Li",. f~:'s~ for "~1'Tcr "j'Tind i .i'3n .;r, ....;til.e dan~'=t, Ja en

CuSf'.a Fo1hatrean !1'lr hes}~æft1";o'jt siG med Hest6bjerc~t. En hene

:J '.l d er. l::lo t h'ir.1r.lod 1.;1 J tun af forr 1..:;a _~arh '.1!1..11." ?...e i .j::led Er uuns ,j tue i
",-

Bl."';;senborc oJ 'TE'.r.[;t'tde O'Tl:Ir J.ennall 9~7l;e Dren.;. ,i 1'.1.15el 1.:; Saa hun H~-

'3teh~er[;et h""ve sig o~) paa f1re Gloende r'wle, saa. ,::'.::m •• t.:.!"'.dese 1nd
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Ad,...:
Dommerkontoret I Ktge
Niell Juellgede 6
4600 Ktge • Tlf.: (03165 1068

Dato 1. november 1990
Jour. nr. ~~~~~FS 105/90

Modtaget,
SkO\4 og Naturatyre'sen

2 NOV. 1990Roskilde amt, Aben land afd.
Lejre kommune, teknisk forvaltning
Danmarks Naturfredningsforening
Den selvejende institution Gl. Kongsgaard
i lejre.

KOPI

Ejendom: Matr. nr. 4 ~ Lejre by, Allerslev sogn
beliggende Orehøjvej 12, Lejre.
Roskilde amtskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-54-1-90.

Ved skrivelse af 11. oktober 1990 har Roskilde amt fremsendt den i
forbindelse med bevilling af tilskud til genopretning af haven om-
kring Gl. Kongsgaard i Lejre udarbejdede projektbeskrivelse til o-
rientering for fredningsnævnet.

Ejendommen er beliggende på matr. nr. 4 d Lejre by. der er omfattet
af deklaration tinglyst 13. juni 1949 med bl.a. fredningsnævnet somIr påtaleberettiget.

I den anledning skal nævnet herved meddele, at man ingen bemærkninger
4t har til projektet.

Med venlig hilsen

~Knud Olsen

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I ~I~~() o/ b
Akt. nr. 3



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk)  
 
 
 
 FN-ØSJ-20-2019 
 Den 3. juni 2019 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 4d, Lejre By, Allerslev  
Beliggende: Orehøjvej 12, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 19/3206 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-511-01102 
 
  
I e-mail 25. april 2019 har Lejre Kommune fremsendt en ansøgning fra 
Den selvejende institution Hestebjerggård (DSIH), hvori der søges om til-
ladelse til at fælde to kastanjetræer på ovenstående ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at træerne står helt op ad facaden på den 
fredede ”Gammel Kongsgård”. Træerne er på grund af deres størrelse og 
placering til fare for den fredede bygning, fordi træernes rodnet og stam-
mer løfter og skubber til bygningens fundament og til selve bindingsvær-
ket, således at bygningen revner. Der er afskalning af puds og murværk 
indvendigt i bygningen på grund af de skader, som træerne forvolder på 
bygningens facade og gavl. Ansøger frygter, at dele af bygningen styrter 
sammen, hvis træerne ikke bliver fjernet.  
 
Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdeklaration af 17. okto-
ber 1948. Det fremgår heraf, at da den gamle Kongsgaard er fredet i 
klasse B, skal de på matriklen i tilslutningen til bygningen værende 
træer, haveanlæg og gårdsplads stedse bevares. Træerne må derfor ikke 
fældes, topskæres eller udsættes for behandling, der kan føre til deres 
ødelæggelse. 
 
Det fremgår yderligere af fredningsdeklarationen, at hvis det bliver nød-
vendigt at fælde træerne på grund af sygdom eller ælde, skal nyplantning 
finde sted, og havens karakter som sådan skal bevares. Ved eventuel 
fældning grundet sygdom eller ælde, skal der forinden indhentes en er-
klæring fra den tilsynsførende skovrider. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at repræsentanter fra kommunen har 
besigtiget træerne sammen med en skovrider fra Naturstyrelsen Midt-
sjælland. 
 



Lejre Kommune har i e-mail af 25. april 2019 anbefalet, at ansøgningen 
imødekommes, idet træerne er til skade for den fredede bygning. Kom-
munen anbefaler, at der stilles vilkår om, at nyplantning skal finde sted. 
 
I e-mail af 13. maj 2019 har Miljøstyrelsen oplyst, at det ansøgte ikke 
berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte efter styrelsens 
vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Da træerne er til skade for den fredede bygning, og da genplantning kan 
finde sted, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet giver derfor dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til, at de to træer fæl-
des. Det er et vilkår for dispensationen, at der efter samråd med Lejre 
Kommune sker genplantning af to træer i en større afstand fra bygnin-
gen, og således at havens karakter som sådan bevares.  
 
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: 
   

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)    
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

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

(lejre@dn.dk) 
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød)  
• (oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
• Nævnsmedlem Niels Boye 
• Nævnsmedlem Ole Møller. 
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