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OVERFREDNINGSNÆVNBTS KENDELSESPROTOKOL.---------------------~-----------------
År 1951 den 23. juli afuagde overfredningsnævnet på grundlag

af mundtlig og skriftlig voterinf:; følgende
k e n d o l s e

i sagen nr. 865/48 vedrørende fredning af Skuldelev ås og en del af
Koholms Hose.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds den
8. november 1948 afsagte kendelse hedder det:

" Ved skrivelse ai' 20. :3epternber 1947 har Danmarks NaturI:rednings-
forening anmodet Nævl1;etom at foranledige en fredning gennemført af
Skuldel ev ÅS' i Hornsherrod , idet der til begrundelse anføres at Skulde-
lev ÅS', der er en af de Jå åse her i landet, hvor udnyttelse i form
a f grusgravning, dog i nogen f,I'ad fi-n.Q~r sted under en form" der må
anGes .somøntikelig ud fret et na tUl'i'redningGsynspunkt, er mege-t værdi-
fuldt i landskabelig henseende og navnlig, at der til åsen er knyttet
betydelige videnskabelige interesser, såvel i geologisk som botanisk
henseende.

NaturfredningEi foreningens naturvi denskabelige udvaJ g har afgivet
- , I

en af formanden, professor dr. phil. Knud Jessen udarbejdet erklæring,
hvori der udta.les: "De senere årG voldsomme erusgravnillg har på det
sørgeligste ødelagt de fleste af landets åse. Ved planløs gravning snart
]..1er Of, snart der er l ungt den størs te del [tf di SGe ej endommelige , på
Gen gang videnskabeligt interessante og landskabeligt karakteristiske
istidsdannelser blevet så vansiret af huller og skår fra ende ti l anden,
at man i dag vanskeligt finder bJot crt kortere åsstykke i ubeskadiget
fJtand.

Den omhandl ede Skuld 81cv AiJ er c:m af de få, hvor udnyttel sen
dog i nogen grad finder sted under den form, der må regnes for l2!nskelig
ud fra et naturfrec1ningssyns punkt: a1 man ikke vil forholde samfundet
de nødvendige mængder af grus, men m~ tilstræbe, at gravningen loka-
lis eres på gan ske b,est emte steder ~ hclEJt for åsens eno ende, så den
øvrige del kan få lov at ligge urørt i Gin oprindelige form. Gravningen
i Skuldelev ÅS finder aldeles overvejende sted i det sydligste parti,
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Buskebjerg, samt i partiet nord for dette, syd for Set. Olavs Skaar,
åsens bredeste afsnit. I den tilstødonde ende af den derpå følgende
ryg har der tidligere fundet stærk gravninr, sted, men denne er nu
ophørt, ligeledes er den på medfølgendo kort markerede grav sydvest
for Torpegaard opgivet til fordel for en mindre på nordvesthjørnet
af samme åsryg ud mod ve;jen. De øvrige grave i åsen er, om ikke al-
deles ubetydelige, så dog kun små i forhoJd til gravene syd for Set.
Olavs Skår, og de grusmængder, de leverer, vil udon vanskelighed kunne
ydes fra de sidstnævnte store grave, hvor i forvejen udviklingen har
vist, at gravningen mest praktis1( lokaliseres - med det resultat,
at det vil blive mulif,t at bevare hele åsen nord for Set. Olavs Skår
for eftertiden.

En sådan fredning vil vr:ereaf stor værdi. Skuldelev ÅS er en af
landets størst e, har øn hø j de på indtil ?-5 m og er, især mod syd,
særdeles skarpt markeret med stejl8 skrånende sider. Flere partier er
af stor landskabelig skønhed, således østsiden af den sydliee del og
de ud mod Roskilde, Fjord vendonde skrænter i åsens nordlige ende især
sydøst for Svineholm. På dette sted er skrænten, der afslutter et fra
vest mod øst løbende afsnit af åsen, bevokset med et åbent og broget
krat, indeholdende en usædvanlig rig og smuk urtefloI'd.. Fra tOPDen af
d E:-)TI omtalte s krænt har man yderligere en smuk udsj gt over fjorden og
det omgivende land. På dette sted er en sommerhusbebyggelse begyndt,

m~etog d et vil være /oeklageligt, om en såda.n bebygBelse fortsættes, hvor-
ved åsens konturer skæmmes og et stykke pragtfuldt fri natur forvand-
les til kolonihave.

Åsen er kend~ fra gammel tid som hjemsted for en i høj grad
ejendommelig flora. Den tiltagende opdyrkning og beplantning med nåle-
træer har fortrængt denne fra de fleste f,tedcr, men den har dog stadig
flere fristeder tilbClg8, i førEJte række på den omtalte svineholnlskrænt ~
Under disse omstændigheder skal man da lJerwtil1E: at:

Den nord for Set. 01 avs Skår li e;r;ond e del af' Skul del ev ÅS fredes
under følgende vilkår ti llige mf1d til stødende områder, som vi st på med-, ,

følgende kort, med en grøn afgrænsnine. Hvor grænsen ikke følger eksi-
sterende veje eller f:3kel,går den j. fm afstand af 100 m fra åsens fod.
l) Grusgravning og andre indgreb, hvorved åsene form ændres, må ikke

finde :2ted.
2} På selve åsen må ingen bebyggelse .finde sted og på det afgrænsede

område omkring den, kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugs-
mæssige udnyttelse.
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Yderligere beplantning må ikke finde sted.
Udyrkeds områder skal fremdeles henligge i deres nuværende tilstand.
Store sten må ikke sprænges f:lllerflyttes.
Offentligheden må have adgang til at færdes ad de i området eksi-
sterende veje og stier samt langs skellet, der følger ryggen af de
tre sydligste afsnit."

Statsgeolog, dr.phil. Keld Milthers har i erklæring af B/l 1947,
om den geologiske betydning af' Skuldelev ÅS, udta1 t:

" Skuldelev ÅS ligf,or i en egn, som endnu ikke er r.igtig "opdaget"
af den store turiststrøm , og dem er derfor ikke så kendt som mange andre
åse. Ikke destomindre er det c. af vore allersmukkeste åse, som for-
tjener og også vil få 8n stadig stigonde opmærksomhed henledt på sig.
Den er opstået i slutningen af istiden for ca. 20.000 år siden i ind-
landsisens afsmeltningsperiode. 1 randområdot af ind landsisen var der
fuldt af sprækker og spalter, i hvilke smeltevandet strømmede med riven-
de fart. Det materiale af sand og grus, som havde siddet indefrosset
i isen, blev frigjort og ført med af vandstrømmene, så længe strømmen
var stærk. Hvor vandet kom ind i bredere strømfuror 0u løbet blov
roligere, sank de gravere partikler til bunds og blev liggende som
banker i floden. Åsene er sådanne uhyre banker, som i større eller min-
dre grad har udfyldt istunnelar inde under isen i hvilke vandstrømmene
løb. Endnu er ikke alle problemer i forbindolse med denne åsctannelse
løst, man er således ikke f,anske klar over, om åsdannelsen er sket helt
ude ved mundingen af tunnelen, eller om afsætningen er foregået OV8r
en bredere zone i stilleliggende bræmmer af indlandsisen. Der er der-

,for anledning til at forvente nye undorsøge18er af åsenes geologiske
opbygning i de kommende år, og det ville set fra et videnskabeligt syns-
punkt være yderst beklageligt, om åuone blev totalt bortgravet.

Skuldelev ÅS har on særlig int<;J'E:;ssederved, at den må være
dannet af en isstrøm, som er kommet nærmost fra syd, til trods for, at
st enindh01det i gl'uset rummer mange nOI'Gke blokke. Dett o ejendommelige
forho] 11 :3kyldes, at. du norski; s tcm f~)rst (:lI:.ført sydpå. med en isstrøm
fra ;'Joreeog 8r afle,jrnt af dun i området omkring Køge Bugt, for der-
8ftor at v~J'e blevet t~get op igon af en ny isstrøm, som fra Nordsverige
var vandret ned gennem østersøen og helt syd om Skaanel hvor den bøje-
de om oe drejede mod nord og gik ind over de østlige dele af Sjælland.
r det stadium, hvor Skuldelev ÅS dannodes, nåede denne isstrøm netop
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så langt mod nord som til lidt nord for Skuldelev, hvor isranden
krydsede Roskilde Fjord og bøjede mod sydøst i retning af Værebro.

Skuldelev ÅS har foruden sin store videnskabelige interesse
også stor betydning som skoleeksempel på en typisk og storslået ås.
Med de stadig forbedrede trafikforhold vil den blive stærkere draget
ind i turistseværdighederne, og det er derfor nødvendigt på et så
tidligt tidspunkt som muligt at frede så store dele af den, som for-
svarligt under hensynet til behovet for grus. Det fremsatto fc~sl~t:
tager vidtgående hensyn til de praktiske interesser samtidig med, at
den mest uberørte del af åsen søges bevaret for efterslægten. Set fra
et geologisk synspunkt må man mo~et stærkt anbefale gennemførelsen af
.det fremsatte fredningsforslag. 11

Endelig har universitotslektor, dr.~hil. Tyge W. Bøcher afgivet
<loen erklæring om åsens botaniske værdi: Indlodningsvis fremhæves her

en af nu afdøde overgartner i Botanisk Have, Axel Lange, i 1913 udar-
bejdet redegørelse over hvilke sjældne planter, der da fandtos på åsen
og dons allernærmeste omgivelser. Lange opregner en række bemærkelses-
værdige arter, men siger intet om deres nøjere udseende, eller om
hvor på åsen de findes. Derpå udtaler dr. Bøcher:

" Det er sandsynligt, at den tiltagende opdyrkning og beplantning
siden har udslettet en del af de bedste partier på selve åsen. Antage-
lig vil en nøjere undersøgelse dog afsløre rester her og der. På strand~
engen, som hovedsagelig udfor den sydligste del af Svineholm skrænten
er af botanisk interesse, er der næppe sket større forandring af
floraen siden 1913 lige så lidt som i de tilstødende moser. Herfra har
siden en botaniker suppleret den ældre liste med den sjældne afbidt
Høgeskæg (Crepis praemorsa).

løvrigt er der i nyere tid foretaget enkelte undersøgelser af
den centrale del af åsen udfor Skuldelev samt mere indgåendo under-
søgelser på selve Svineholm skrænten.

På den centrale del samler itlteresscm sig om tre meget sjæld..~
ne artor, der tilhører et floraoleDIRnt, som er udbredt i Mcllem- og
Syde1,lropaog her i høj Grad fLndoG i bjerGogne. Det drejer sig om
skovkløver (Trifolium aJpcstrc)r Håret Kambunke (Koeleris pyramidata)
og Grenet Edderkoppeurt ( Anthericum ramosum). Den sidste gror i en-
kolte eksemplarer pA et sted, hvor åsen er delvis beplantet med nåle-
skov og er her stærkt truet som følge af grusgravning og b(,;plantning.
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Svineholmskrænten er det største endnu botanisk velbevarede
område på åsen. Allerede før en fredning af hele åsen kom på tale, har
det været besluttet at søge denne skrænt fredet ud fra botaniske mo-
tiver. I fortsættelse af en artikel om fredning af skrænter skrevet
af undertegnede i Naturfredningsforeningens årsskrift for 194o~41
har foreningens naturvidenskabelige udvalg udsendt en liste over de
i botanisk henseende værdifuldeste skrænter på Sjælland, og denne li-
ste, hvis ca. 15 lokaliteter man i øjeblikket ,arbejder for at få fre-
det, omfatter bl.a. SvinehoJmskrænten. Et fotografi fra skræntens
nordlige del ses i den omtalte artikel •

Det element, der især præger v~gutationen på Svineholmskrænten,
er stauderne. Dc vigtigste af de her forekommende stauder har deres
hovedudbredelse sydøst for Danmark, 0R de danner typer af plantesam-
fund beslægtede med dem, der optræder på overgangen mellem Sydøst-
europas steppe og don åbne skov" Også herhjemme hører den slags sam-
fund til på halvtør bund og dannor overgang mellem vegetationen i ly-
se krat og de mere almindelige typer på helt åben bund.

Svineholmskrænten vioer ~odt denne ov~rgang. 0stskrænten syd
for sænkningen med de to småsøer, er bevokset med åbent og broget
krat hovedsagelig bestående af Slaaen, men desuden ai Benved, Kornel,
Hassel, Eg, Vrietorn og Hvidtjørn. Mellem buskene vokser et farve-
rigt staudeflor omfattende dels forholdsvis høje planter som Svalerod
(Cynanchum vincetoxicum), der findes på adskillige nordsjællandske
skrænter, men overhovedet ikke voksor i Jylland, og den mere alminde-
lige Knoldet Mjødurt (Filipendula hexapetala), dels lavere som Blod-
rød Storkenæb (Geranium sanguineum), den violette Merian (Origanum
vulgare), den blå Aks-Ærenpris (Veronica spicata), og den gule Soløje
(Helianthemum nummularium), et selskab, der i. lige grad må fryde bo-
tanikeren og den rent æstetisk indstillede.

Nordligere på strandskrænten trædor buskene tilbaee og for-
svinder derpå ganske. Samtidig b l.iverSvalerod mere og mere fremtræ-
dende på det meste af skrænten og dominer8r på mange steder aldeles
billedet, et sjældent syn selv i Nordsjæll~nd. Vigtig er her også den
meterhøje Rosen-Katost (Malva Bleea), og den sjældne Knopnellike
(Tunica prolifcra) findes i sUlnme område. Endelie; træffes i dette
skræntens nordligste afsnit tyner, der overhovedet ikke viser til-
knytning til skov eller krat, domineret f.ek~. af Gul Snerre (Galium
verum) .
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Foruden den værdi, dette område har som demonstrationsobjekt
ved videregående botanikundervisning, byderdet på rige muligheder
90~ undersøgelsesobjekt for nutidens botanikere så vel som for frem-
tidens, der måske vil arbejde ud fra igen andre synspunkter, end man
i dag gør det.

At fredningen af landskabsformen også gør det nødvendigt at
medtage en zone af det omliggende) lave J.and,kan man yderligere
hilse med afgjort glæd0 på grund af den dorved givne mulighed for
senere undersøgelser på Jette endnu lidet kendte og ifølge den ældre
redegørelse ligeled!.:;sinteressante område."

Fredningsforslaget omfatter åoen fra Set. Olafska"Zl.Y'l~ti.:'1od
nord nordøst over Svineholm ud til Roskilde Fjord, og omfatter neden-
fornævnte matr.nr. Dor er to ejerlav, Torpogaard og Skuldelev By,
begge af Skuldelev Sogn. Opregningon bogynder ved Set. Olafska~r··T-

og går nordpå, idet Skuldelev By tages først. Det første af de med-
følgende tal angiver den del af ejendommen, der berøres af fredningen
i kv.m., medens det andet angiver jordvæl'dien pro ha. ved sidste vur~
dering. "

Efter den nævnte fortognelse over de fredede :'jendomme, der vil
blive gengivet nedenfor, citereT kendelsen en sålydende skrivelse af
15. juni 1948 fra Skuldelev-Sel80 sogneråd:

II Sognerådet har i sit møde den 14.ds. enstemmigt vedtaget at
protestere på det krafttgstn mod fredningsnævnets forsøg på at frede
Skuldelev ås, og vi anser det for i høj grad at krænke ejendomsret-
ten ved at foretage et sådant skridt, og i særdeleshed mener vi ikke,
at en enkelt bebyggelse på åsen skullo være skæmmende. Ligeledes Dynes
vi, da et større erstatnin(?;skravjo vil fromkomme fra ejerno af åsen, '
at der er andre og bedre formål at bruge pengene til.

Åsen har :.:likke.rtligget der i adsldllige tusinde år, og vi for...
mener den fnr lov til at ligge ubcskæmrnet uden fredningsnævnets beskyt-
telse."

Herom udtales det i kendelsen:
II Nævnet skal hertil bemærke, at det GI' uimodsigeligt, at frodnin-;-

gon gør indgreb i den enkelte lodsejors ejondomsret, men at sådant
indgreb sker ved alle fredninger og GI' hjemlet i lovgivningen. Iøv-
rigt er skrivelsen i direkte modstrid med de under sagens behandling
fra lodsejerne fromsatte ~dtalelser, idet praktisk t81t samtlige lods-
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ejere begrunder deres erstatningskrav ved henvisning til deres mulig-
heder for salg med bebyggelse for øje. At åsen har ligget som den gør
i dag i adskillige tusinde år, er ubestrideligt, men den vil, efter det
af lodsejerne anførte, netop ikke få lov "at ligge ubeskæmmet uden
fredningsnævnets beskyttelse."

Kendelsen indeholder i det følgende oplysning, dels om en af
nogle lodsejere fremsat almindelig protest imod fredningen, dels om
de af lodsejerne hver for sig fremsatte bemærkninger, hvilke vil
blive gengivet nedenfor, og det hedder derefter:

" Det fremsatte forslag bør efter flertallets opfattelse frem-
mes. Skuldelev ÅS er ikke alene af stor landskabelig virkning og af
en efter sjællandske forhold sjælden storslået skønhed, men den har
tillige stor videnskabelig interesse, såvel i geologisk som i botanisk
(og derved også i zoologisk) henseende. Disse værdier bør ikke ødelæg-
ges ved planløs og spredt gravning og bebyggelse på åsens ryg, og
faren er netop stor her på bTund af, at åsen er spredt på mange hænder,
og opdelt i usædvanlig mange og små lodder, ligesom også beplantning
med grantræer, der ganske udvisker og skjuler åsens karakteristiGko
og smukke profil, må undgås. Åsen har ligget i ca. 20.000 år og den \
bør efter flertallets mening ikke kunne vansires og ødelægges af nogle
få mennesker for al fremtid. Et mindretal har, af de i den ovenfor
citerede skrivelse fra sognerådet angivne grunde, villet nægte fred~
ningen fremmet.

Af disse grunde vil fredningen i overensstemmelse med flertal-
lets opfattelse være at fremme i det nedenfor angivne omfang, idet
der med hensyn til grænserne for de af fredningen omfattede arealer,
henvises til den vedhæftede plan, på hvilken grænserne for arealerne,
hvor disse følger skel, veje og lign., er fremhævet med krydsede linier'
og iøvrigt med blå stiplede linier, målsat i f.t. faste skel. Af pla-
nen vil fremgå, at en væsentlig del af arealerne, fremhævet med rød
farve, allerede på grund af den af strandfredningskommissionen pålagte
byggelinie, er unddraget fra bebyggelse, ligesom en længere strækning
af matr.nr. la Torpegaard er fredskov.

Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer,
hvor ikke særlige besternmelo8r i det følgende $r anført, skal bevares
derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres
eller skæmmes, ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på
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arealerne er forbudt, at beplantning ikke må foretages, at der ikke
må anbringes ledningsmaster, at store sten, stengærdeyog jordvolde
ikke må ødelægges eller fjernes og endelig således, at der på matr.nr.
77af, 77bd, 97b, 770, 77p og 90a Skuldelev, åbnes adgang for almen~
heden til een sti og en udsigtsplads.

Af Koholms Mose, der støder op til åsen, fredes den sydligste
del, d.v.s. den del, der liggor på matr.nr. 8a, 24a, 23c, l2c, 2lb,
2ld, l3a, l7c, 9a og 9°, således at der, udover det forannævnte, ikke
må foretages opfyldning eller henkastes affald, dog at det tillades,
at der henlægges affald på matr.nr. 8a, hvis arealer beplantes med
løvtræer og buske ud mod vejen, således at man ikke kan se affaldet
herfra, ligesom det forbydes at uddybe eksisterende grøfter, at foreT
tage udpumpning, dræning, udgrøftning, kult~vering og beplantning.
Græsning og tørvegravning er kun tilladt vest,for den store længde-
grøft, rørskær er tilladt, når mosen er islagt, plukhugst tillades
på betingelse af, at nåletræerne holdes nede i videst mulig~ omfang,
sål,edes at birk, eller pil dominerer.

Erstatningerne, der er fastsat under hensyn til, at langt det
største antal parceller henligger under mindre landbrugsejendomme, på
hvilke udstykning kun kan sko ved dispensation, at jordværdierne er,
for hovedpartens vedkommende, meget lave (2-3-500 kr. pr. ha) og til
det foran om strandbyggelinie og fredskov anførte "

De af fredningsnævnet fastsatte erstatninger vil blive anført
nedenfor.

Det oplyses i kendelsen, at finansministeriet har fremsat k~av
om udbetaling af eventuel erstatning til dækning af staldhygiejnelån
i rn~tr.nr. 77e m.fl. Skuldelev by og sogn, gårdejer Olaf Christiansen,
til rest 210 kr.

Til slut bestemmor kendelsen, at påtaleret tilkommer frednings-
nævnet for Frederiksborg amt og Danmarks naturfredningsforening, hver
for sig eller i forening, at de ved kendelsen tilkendte erstatninger,
der ialt udgør 26.650 kr., udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af
Frederiksborg amtsfond, og at kendelsen vil være at tinglyse.

~~endelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, hvorhos den er påanket af et stort antal lods-
ejere. Oplysning om, hvem der har anket, vil blive givet nedenfor,
hvor tillige vil blive anf0rt en række berigtigelser af det i kendel-

•
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sen anførte vedrørende ejerforhold mlv., hvorved særlig bemærkes,
at den i kendelsen nævnte sti ikke går over matr.nr. 90a, men over
matr.nr. 77n, og at den nævhte udsigtsplads ligger på matr.nr. 97b
og ikke på matr.nr. 77bd so~ angivet i kendelsen. Det fremhæves
herved, at fredningsbegæringens påstand om adgangsret for almenheden
kun er taget til følge for så vidt angår d0nne sti og plads.

Overfredningsnævnet har under møder den 17. september og 22.
oktober 1949 samt 17. juni 1950 besigtiget de pågældende arealer og
forhandlet med de ankende lodsejere og andre i sagen interesserede,
hvorhos man ved to senore besøg yderligere har gennemgået området.

Overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelsen anførte, hvor-
for kendelsen vil være at stadfæste, dog med nogle nedenfor anførte
ændringer vedrørende enkelte lodsejere.

Da der har vist sir, at være nogen usikkerhed med hensyn til
forståelsen af kendelsens b0stemmelser vedrørende beplantning, be-
mærkes, at ,~~~s_~_bestemmGlser ikke er til hinder for, at den tilstede-
værende beplantning vedlig(~holdes v(~d fornyelso •
"- Der har kun i nogle ~å tilfælde kunnet opnås enighed med de
ankende e.iere om erstatningsspørgsmålet • Iøvrigt har man i medfør af'
naturfredningslovens § 20 forelagt spørgsmål et om erstatningen til de
ankende ejere for taksationskommissionen vedrørende naturfredning.

Ved taksationsforretninger afholdt den 16, 23, og 30. oktober
samt den 2. december 1950 har kommissionen fastsat erstatningerne for
de pågældende ankende ejere.

Om de enkelte, af fredningen omfattede arealer bemærkes heref-
tOl'"f ..lgende:
l) matr.nr. l2g Skuldelev, ej8r: kaptajn C.F. Hansen, Limfjordsvej 48,

København F.
Ejeren har overfor fredningsnævnet krævet en erstatning på

20.000 kr. Han har anført, at der i ca 60 år ikke har været gravet
grus på hans grund, m()flat tiden nu er inde til at begynde herpå..
Da der tillige efter hans mening findes kalk på grunden; mener han,
at den vil kunne indbringE~ ham årligt 5 .000 ~r. Han har desuden
tænkt sig at opføre et lille hus på åsens ryg.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til 1.000 kr.
Ejeren har anket •

•
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Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade ejer8n at
grave grus på det areal, der ligger mollem vejen og on linie 10
m fra Torpcgaards sk()l målt oppe på bakken. Ejeren har herefter
frafaldet kravet om erstatning.

2) matr.nr. 12e Skuldelev, ejer: Nordisk Droge- oB Kemikalieforret-
ning, Ragnagade 9, København, se under nr. 79.

3) matr.nr. ,8a Skuldelev, ejer: Viggo Laur. Christensen, Skuldelev,
se under nr. 88.

4) matr.~r. 8e Skuldelev, ejer: fru Olga Dam, Skuldelev.
Jens Dam, der mødte for fru Olga Dam, har overfor frednings-

nævnet erklæret., at han ønsker at grave grus som før krigen og even-
tuelt at anlægge driftsbygninger, men kunne ikke angive noget er-
statningskrav. Fredningsnævnet har ansat erstatningen til 200 kr.
Ejeren har anket.

Nuværende ejer af matr.nr. 8e er ifølge tingbogen fabrikant
Denning Mortons~n og vognmand Marcus Mortensen, Sk~ldelev.

Overfredningsnævnc]t har vedtaget at tillade opførelse af
indtil '3 sommerhuJe ved foden af bakken, når husenes udseende god-
kendes af fredningsnævnet.

Ifølge taksation ydes ingen erstatning.

5) matr.nr. 24a Skuldelev, ejer: gårdejer Lars ehr. Larsen, Skuldelev,
se under nr. 87.

6) matr.nr. 23d, 12c Skuldelev, ejer: tømrermester Jens Jensen, Skulde-
lev, se under nr. 85.

7) matr.nr. 2ld Skuldelev, ejer: parcellist NiQlS Nielsen, Skuldelev,
se under nr. 84.

8) matr.nr. l3a Skuldelev, ejer: Nordisk Droge- og Kemikaliefabrik,
København, se under nr. 79.

e 9) matr.nr. l7c Skuldelev, ejer: gå.rdejer Oluf Jensen, Skuldelev, se
under nr. 86.

-
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10) matr.nr. 9c Skuldelev, ejer: grosserer Julius Schou, Kr. Zarht-
manns Plads 83, K. se under nr. 81.

11) matr.nr. llh Skuldelev, ejer: parcellist Poul Rasmussen, Skulde-
lev, se under nr. 22.

12) matr.nr. 25d Skuldelev, ejer: frk. Molly Olsen, Skuldelev Kro.
Ejeren har ved sin broder M. Olsen overfor fredningsnævnet

erklæret -,at hendes areal ønskos solgt i 2 parceller til bebyggel-
se. Fredningsnævnet har fastsat erstatningen til 150 kr. Ejeren
har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade opførelse af
et sommerhus ved vejen, når husets udseende godkendes af frednings-
nævnet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •....•..••.. 250 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfører
Sv. E. Overbeck, Frederikssund.

13) matr.nr. 10a Skuldelev, ejer: gårdejer Olaf HUtters,
Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at det meste af hans areal er en bakkelod, der ønskes
solgt til bebyggelse. Fredningsnævnet har fastsat er-
statningen til 150 kr. Ejeren ha.r anket~

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der opføres et sommerhus ved V(Jj en, når husets
udseende godkendes af fredninesnævnf)t.

Forsåvid~ angår (~jendommcms sydlige lod til-
lades det, at der gravc~s grus, indenior en afstand af
35 m fra vejen 0stby-Skuldelev.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •.,•...••••2.250 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

14) matr.nr. 22c Skuldelev, ojer: parcellist Erik
Ammitzbøl, Skuldelev, se under nr. 30.



'"I

",
"
,

12.

15) matr.nr. 26d Skuldelev, ejer:
Skuldelev, se under nr. 17.

gartner Arne Guldbrandsen,

16) matr. nr. 1ge, 99 Skuldelev, ejer: Kaj Ernst
Markvard Hansen, Skuldelev.

Ejeren har overfor frodningsnævnet forklaret,
at hans arealor 6-7000 kv.alen, står ham i 2.000 kr.
De er udelukkende købt med bebyggelse for øje. Han
forlanger 50 a 60 øre i erstatning pr. kv.alen.
Fredningsnævnet har fastsat erstatningen til •............• 300 kr.

Overfredningsnævnet har uanset at ejeren
ikke har anket vedtaget at tillade, at der op-
føres et sommerhus ved vejen, når husets udseende
godkendes af fredningsnævnet.

17 og 15) matr.nr. 26d, 14c, 15b Skuldelev, ejer: gart-
ner Arne Guldbrandsen, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at han ønsker at plante frugttræer "påmatr.nr. 14c
og l5b til bakkens kant samt opsætte et højt læhegn.
Fredningsnævnet har fastsat erstatningen for matr.nr.
26d til 150 kr. og for matr.nr. 14c og 15b til 300 kr.,
ialt '450 kr. Ejaren har anket.

Overfredningsnævnl:;T,lJflrved taget at tillade, at
der på hver af ejcndommenn opførcs et sommerhus ved
vejen, når husenes udseende e;odkcndes af frednings-
næ1Jl1let.

Forsåvidt angår matr.nr. 14c og 15b skal
plantning af frugttræer og pao~Gnde læhegn ligele-

des være tilladt.
Erstatningen er ved taksati.on fas,tsat til •••• ,'..••. 250 kr.,

der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbock.

18) matr.nr. 16c Skuldelev, ejer: parcellist Erik Am-
mitzbøl, Skuldelev, se under nr. 30.
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19) matr.nr. 25e Skuldelev, ejer: parcellist Bjørn
Bjerregaard, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
150 kr. Ejeren har anket.

Rette ejer af matr.nr. 25e er gårdejer Axel Vald.
Hansen, Skuldelov.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade, at
d'eropføres et.sommerhus ved vejen, når husets ud-
seende godkendes af fredningsnævnet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •••••.••.. 250 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

20) matr.nr. 20d Skuldelev, ejer: parcellist Henry
Madsen, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at han har plantet grantræer på arealet og agter
at bebygge det. Han har krævet en erstatning på
2.000 kr. Fredningsnævnet har ansat erstatningr-;ntil
600 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der opføres et sommorhus ved vejon, når husets
ud.seende godkendos af fredningsnæwkt.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •••••..•• 400 kr.,

matr.nr. 101 Skuldelev, ejer: Baptistmenigheden og
Frederiksburg Spejdere, Howitzvoj 10, Købonhavn F.

Baptistmenigheden har overfor f'redningsn'Bvnet
erklæret, at den agtor at bebygge grundcm, der står
d('ni 1.000 kr. foruden udgifter til brønd. Fred-
ningsnævnet har ansat erstatninf,on til 600 kr. Ejeren
har anket.

Overfredningsnævnet har vodtaGet at tillade,
at der opføres et sommerhus ved vejon, når husets
udseende godkendes af fredningsnævnet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •••.•..••• 200 kr.,
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22 og 11) matr.nr. 11h, 13b, 17d Skuldelev, ejer:

parcollist Poul Rasmussen, Skuldelev.
Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,

at han ønsker at sælge til bcbygp;(;lfJeog forlanger
5.000 kr. i erstatning. Fredningsnævnet har fastsat
erstatningen for matr.nr. llh til 100 kr. og for matr.
nr. l3b, l1d til 50 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade, at
der opføres et sommerhus på matr.nr. llh og et sommerhus
på matr.nr. 13b, 17d, når husene opføres ved vojen, og
deres udseende godkendes af fredningsnævnet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••••.•......
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

23) matr.nr. 130, 17e Skuldelev, ejer: ejendomsmægler K.
Philipsen, Markskell~t 2, Vanløse.

Ejeren har oVflrfor fredningsnævnet erklæret at
viII e bygge et hus på sit areal. Hnn har for oa. 2 år
siden betalt arealet med 71)0kr. og har plantet læ-
bælte på dette. Fredningsnævnet har ansat erstat-
ningen til 500 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der bygges et sommerhus i grundens nordøstlige
hjørne, når husets udseende godkendes af frednings-
nævnet. Erstatningskravet er herefter frafaldet.

24 og 25) matr.nr. 26e, 190 Skuldelev, ejer: biavler
H.J.R. Bendtsen, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
300 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade
at der opføres et beboelseshus ved vejen, og at der
plantes frugttræer samt passende læhegn.

Ifølge taksationen ydes ingen erstatning.

14.

•

400 kr.,
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26) matr.nr. l2b Skuldelev, ejer: parcollist Johs. E.J.A.
Frederiksen, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
100 kr. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••.•......• 300 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

27) matr.nr. l2i, l2k Skuldelev, ujar: ingeniør Wm.
Ejlertsen, Arnesvej 26, Brønshøj.

Ejeren har overfor frednint:;unævne"terklæret,
at han vil bebygge sit areal og plant(~ frugttræer.
lfredningsnævnet har ansat ersta tningcn til 700 kr.
Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •.••••••• 1.200 kr.,
der ifølge fuldmagt udbotnlGs til l~ndsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

28) matr.nr. 12h Skuldelev, ejer: tøml'\3rmosterP.A.
Petersen, Skuldelev, og bogholder W. Petersen,
Cumberlandsgade 18, S., nu Stærovej 2, København NV.

Bogholder W.•Petersen har overfor frodnings-
nævnet erklæret, at han vil bebyggc:)grunden, hvorpå
er opført et materialskur, som i!'ølge fredningsnævnets
kendelse vil være at fjerne indc:)ll3 mdr. efter at
kendelsen er blevet endelig. Fredningsnævnet har ansat
erstatningen til 5!D kr. Ejeren hal' anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••.••••••••• 900 kr.,

30, 29, 14, 18) matr.nr. 22c sydlige lod, l6c, 24c, 22c
nordlige lod, Skuldelev, ejer: parcellist Erik Ammitz-
bøl, Skuldelev.

Erik Ammitzbøl har overfor fredningsnæVnet erkl~-
rot, at hans arealer 81' bakkelodder med juletræer. Han
tagor derhos en del sand. Han kræver differencen mellem
landbrugspris og byggGpris i erstatning. Fredningsnævnet
har fastsat erstatningen for matr.nr. 22c sydlig lod til
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150 kr., for matr.nr. 160 til 150 kr., for matr.nr. 240
og 22c nordlige lod til 300 kr., ialt 600 kr. Ejeren
har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der på matr.nr. 22c (sydlig lod) og på matr.nr.
160 opføres et sommerhus, når husene opføres ved
vejen og deres udseende godkendes af fredningsnævnet.

Erstatningon er ved taksation fastsat til ••••••••.. 1.500 kr.,
der ifølge f·uldmagt udbetal es til landsretssagfø-
rer Sv. E. Overbeck.

31 og 32) udlod af matr.nr. 21a Skuldelev, ejer: Axel
Vald. Hansen, Skuldelev og matr.nr. l4d smst. ejer:
Bjørn Bjerregaard, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
100 kr. og for matr.nr. l4d til 100 kr. Ejeren har
anket •

Den rette ejer af den udlod af matr.nr. 21a,
der delvis omfattes af fredningen, og nu er udstyk-
ket som matr.nr. 2le, er musiker V. Rosfeldt, som nu
også er ejer af matr.nr. l4d.

Erstatningen,der tilfalder nuværende ejer, er
ved taksation fastsat til •.•...••••....••..•••.•••.••••••••. 800 kr.,
som ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfører
~v. E. Overbeck.

33) matr.nr. l5c, l6b Skuldelev, ejer: gårdejer Augustinus
Christen~en, Skuldelevga2~~.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til 200 kr.
Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •••....•••• 700 kr.
Den nuværende ejer er hønseriejer Svend

Jørgensen, Skuldelev. Da det er uvist, om den tidligere
eller den nuværende ejer skal have erstatningen, vil
denne være at deponere.

e' 34) matr.nr. 39d Skuldelev, ejer: tømrermester Jens Jensen,
Skuldelev, se under nr. 85.
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35) matr.nr. 390 Skuldelev, ejer: parcellist Axel Meyer,
Skuldelev.

Fredningsnævnet har ingqn erstatning ydet, idet
det tillades, at der opføres en enkelt bebyggelse på
parcellen nærmest ved vejen til Svineholm, dog at teg-
ning først vil være at forelægge fredningsnævnet til
godkendelse. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••••••.•••• 200 kr.

36) matr.nr. 4la Skuldelev, ejer: parcellist Niels Niel-
sen, Skuldelev, se under nr. 84.

37) matr.nr. 41b Skuldr1.ev, ejer: kunstmaler H. Thuesen Brun,
Skuldelev.

Fredningsnævnet har ineen orstatning ydet, idet
den bestående bebyggelse tillades.

38, 39, 40 og 41) matr.nr. 420., 43a,4~1 og 450.Skuldelev,
ejer: parcellist Jens A. Hansen, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
1.200 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade, at
der bygges et sommerhus ved den vej, der følger frednings-
grænsen, når husets udseende godkendes af fredningsnævnet.
Tilladelse til plantning af juletræskulturer kan derimod
ikke gives.

Erstatningen er ved taksation fRstsat til ••••••••••l.750 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

42) matr.nr. 46a Skuldelev, ejer: parcellist Godtfred
Hansen, Skuldelev, se under nr. 64.

,
43)matr.nr. 47a Skuldelev, ejer: parcellist Niels Peter

Jacob Petersen, Skuldelev, se under nr. 53.,
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44) matr.nr. 77e vestlige lod Skuldelev, ejer gårdejer
Oluf Christiansen, Skuldelev, se under nr. 67.

45, 46, 47) henholdsvis matr.nr. 77g, 77ab, 77z Gkuldelev,
ejer: gårdejer Anders Peter Hansen, Skuldelev, se under
nr. 68.

48) matr.nr. 77aa Skuldelev, ejer: parcellist Niels Peter
Jacob Petersen, se under nr. 53.

49) matr.nr. 77ay Sku1delev, ejor gårdejer Oluf Christian-
sen, Skuldelev, se under nr. 67.

50, 51, 52) matr.nr. 77ae, 77q, 93 vestlige lod, Skuldelev,
ejer: parcellist Godtfred Han~en, Skuldelev, se under
nr. 64.

53, 54, 43, 48) matr.nr. 77av, 77au, 47a, 77aa Skuldelev,
ejer: parcellist Niels Peter Jacob Petersen, Skul-
delev.

18.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen for
matr.nr. 47a tii 300 kr., for matr.nr. 77aa til 100 kr.,
idet grusgravning tillades i det omfang det er nødvendigt
for at skaffe materialer til vedligeholdelse og udbedring
af det under Svineholms Digelag hørende dige, og for matr.
n~. 77av og 77au 500 kr., ialt 900 kr. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til .•••..•••• 1.500 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

55) matr.nr. 93 østlige lod Skuldelev, ejer: parcellist
Godtfre4 Hansen, Skuldelev, se under nr. 64.

56) matr.nr. 77m Skuldelev, ejer: gårdejer Oluf Christiansen,
Skuldelev, se under nr. 67.
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57 og 58) matr .nr. 771, 77k Skuldelev, ejer,:parcel-
list Svend Olaf PoulsAn, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til
600 kr. På side 10 i fredningsnævnets kendelse er
matr.nr. 771 og 77k fejlagtig ansat til en erstat-
ning af 1200 kr. sammen med matr.nr. 77e og 77m,
der tilhører gårdejer Oluf Christiansen (se under
nr. 67). Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •...•....l.OOO kr.

59) matr.nr. 77e østlige lod, ejer: parcellist Svend
Olaf Poulsen, Skuldelev.

Det er senere oplyst, at matr.nr. 77e til-
hører gårdejer Oluf Christiansen, se under nr. 67.

60) matr.nr. 77bm Skuldelev, ejer: N.M. Hansen, Birke-
dommervej 72, København NV.

It'redningsnævnethar ikke tillagt ejeren er-
statning, idet det allerede opførte træhus tillades,
dog at forandring, tilbygning eller genopførelse
kun kan ske med fredning5nævnets tilladelse.

Matr.nr. 77bm tilhører nu fru M. HalJ~r~m~,
Set. Hansgade 22, København N.

61) matr.nr. 77bn, 77bo, 77bp, 77bt, 77bu Skuldelev, (de
I

to sidstnævnte er parceller af henholdsvis 77f og 77d),
ejer: korrespondent Kurt Weidhaas, Rumæniensgade 16,
København S.

Ejeren har overfor fredningsnævnet anført,
at han har betalt ialt 13.000 kr. for sine grunde.
Han ønsker at bygge 2 huse på åsen og kræV(lr, ifald
dette nægtes ham, 13.000 kr. i erstatning samt erstat-
ning for leje og afsavn.

Fredningsnævnet har ingen erst,·'tningfastsat,
idet det tillades, at der p~ det samlede arenl, dog
ikke på østskrænten, opføres indtil 2 Dclvstændige
bebyggelser med nødvendige læplantninger, dog at
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tegninger vil være at forelægge fredningsnævnet til
godkendelse inden opførelsen, ligesom placering kun
kan ske efter samråd med nævnet. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••.......•• 500 kr.
(~q MOtt,..ikuleret So .... 7'JJ:,v)

62) parcel af matr.nr. 77dYSkuldelev, 8jer: barberme-
stor Muhlerwirth, Søborg Hovedgade 134, Søborg.

Fredningsnævnet har ikk8 ti.llagt ejeren
nogen erstatning, idet der ulovligt er opført et
hus på arealet, der i sin helhed ligger indenfor
det område, der omfattes af strandbyggelinien.

63) matr .nr. 77f Skuldelev, ej er: parcellist Johs. Louis
Jensen, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ikke tillagt ejeren er-
statning, idet hele arealet ligger indenfor strand-
byggelinien.

64, 42, 50, 51, 52, 55) matr.nr. 77ai, 4·6a, 77ae, 77q, 93
vestlige lod, 93 østlige lod af Skuldelev, ejer:
parcellist Godtfred Hansen, Skuldelev.

Godtfred Hansen har overfor fr,p-dningsnævnet
protesteret mod fredningen og forbeholdt sig erstat-
ning, hvis ret til bebyggelse nægtes ham.

Fredningsnævnet har :msat orstntningen for
matr.nr. 46a til 300 kr., for matr.nr. 77ae, 77q, 93
vestlige lod til 650 kr., for matr.nr. 93 østlige lod
til 300 kr. samt for matr.nr. 77ai, hvor godt halvdelen
af arealet henligger inden for strandbyggelinien , til
200 kr., ialt 1450 kr. Ej eren hal' ankcJt.

OverfrodningsnævnE-Jt 110.1'vodtaget at tillade ,
at ner på matr.nr. 46a opføres en silo og et kartof-
felhus • Det tilladcs endvidere, nt dE-)r opføres Elt
kyllingehus op ad læplantningen langs østskellet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••••.•.• 2.250 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfører
Sv. E. Overbeck.
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65) matr .nr. 77b Skuldelev, c,jer:parcellist And ers
Peter Hansen, Skuldelev, se under nr. 68.

66) matr.nr. 77d Skuldelev, ejer: fisker Hans Laurits
Carl Nicolajsen, Skuldelev.

Ejeren har krævet 4 - 5000 kr. i erstatning, ::
hvis han ikke kan få lov til at bygge på arealet.
Fredningsnævnet har ansat erstatningen til 300 kr.,
hvorved bemærkes, at 6000 m2 af aroalet ligger inden-
for strandbyggelinien. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksati.on f astsat til ••••••••••. 500 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfører
Sv. E. Overbeck.

67, 44, 49, 56, 59) matr.nr. 77e (4 lodder), 77ay (2 lodder),
77m Skuldelev, ejer: gårdejer Oluf Christiansen,
Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet forbeholdt
sig erstatning, hvis han ikkG, [,ompåtænkt, kan
bygge et hus til sig selv på åsen.

Fredningsnævnet har ansat erotatningcn for
matr.nr. 77e vestlige lod til 300 kr., for matr.nr.
77ay sydlige lod til 250 kr., fOl'matr.nr. 17m,
77e østlige lod til 600 kr., for matr.nr. 77e nord-
lige lodder og 77ay nordlir; lod (til.dels indenfor
strandbyggelinien) til 300 kr., ialt 1450 kr. (se
ovenfor under 57). Ej eren hor Ft.nket.

Overfredningsnævnet har vedtarset at tillade,
at,der grave[" grus til eget forb.ru{S~30m ønsket i
den østligsto af de to bnkkelorldcr, (mntr.nr. 77e
østlige lod). De til gårdens drift ,fornødne til byg-
ninger ollar nybygninger må uanset fredningsgræn-
sen opføres vad gårdbYBnincerne.

Erstatningen er ved taksCltion fastsat til •.••.•••. 2.000 kr.
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lodder), 77ab
parcellist An-

45, 46, 47~ 65} matr.nr. 77g ( 2(7z (2 lodder),{2 10dder),j77b Skuldelev, ejer:
ders Peter Hansen, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet forbe-
holdt sig erstatning, hvis han ikke, som påtænkt,
kan bygge et hus til sig selv på åsen.

Frt3dningsnævnet har ansat erstatningen for
matr.nr. 77g, 77ab, 77z sydlige lodder til 800 kr.,
for matr.nr. 77b (delvis indenfor strandbyggelinien)
til 200 kr. samt for matr.nr. 77g, 77ab, 77z nordlige
lodder, hvoraf ca. 11.000 m2 indenfor strandbygge-
linien, til 300 kr., ialt 1300 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der graves grus til eget brug på matr.nr. 77z
(sydlige lod).

Erstatningen er ved taksation fastsat til •••••••.l.500 kr.,

69) matr.nr. 77ap, 77af, 77bd Skuldelev, ejer: Dan-
marks Forældreforening, Iranvej 12, København.S.

Danmarks Forældreforening har overfor fred-
nings nævnet udtalt, at arealot er ,købt for at for-
eningen kan bygge et børnehjem på dot.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til •••••.•l.OOO kr.,
idet det tillades, at de allerede eksisterende
bygninger udvides. Af erstatningen udbetales
355 kr. til arbej ds- og boligministeriet, -ees-ten
t:i:I HoIswtwQ amtg'tuQ (S1{Ei'ikiSs-pil,-)-.

Over matr .nr. T7bd og 77af åbnes adgang
for offentligheden ad den fra vej8n langs stranden
førende l m brede sti til det på matr.nr. 97b omkring
ledningsmasterne beliggende areal.

70) matr.nr. 77æ Skuldelev, ejer: parcellist Niels Peter
Andersen, Skuldelev.

Fredningsnævnet hElr ikke tillagt ejer0rt
erstatning, idot ejendommen er bebygget og i flin
helhed ligger indenfor strandbyggelinien. Ejeren har



anket.
Erstatningen er ved taksation fastsat til •.... ,...200 kr.

..
71) matr.nr. 97b Skuldelev, ejer: Ulrich Wesche, c/o

kaptajnløjtnant H.H. Wesche, Strandgade 48, Køben-
havn K.

Der gives offentligheden adg~ng til det om-
kring ledningnmasterne beligeendc areal, ialt
650 m2, der ligger indenfor ntrandbyggelinien.

Fredningsnævnet har ansat "erstatningen
til 600 kr. Ejeren har ankot.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at der bygges et hus på skråningen mod vest, således
som ønsket af ejeren, når husets udseende godkendes
af fredning8næ~net, samt at der i forbindelse med
huset anlægges have med beplantning af indtil 2 m's
højde.

Da det offentlige udsigtsareal placeres på
matr.nr. 97b, og ikke som i fredningsnævnets kendelse
anført på matr.nr. 77bd, har ejeren fremsat krav om
en erstatning på 1400 kr. Dette krav kan overfred-
ningsnævnet tiltræde, og der tillægges herefter

.e ejeren en erstatning på 1.400 kr.

72) matr.nr. 77x Skuldelev, ejer: fisker Jens Marius
Petersen, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ikke tillagt ejeren er-
statning, idet parcellen, der er bebygget, i sin
helhed ligger indenfor strandbyggelinien. Ejeren
har anket. Nuværende ejer er redaktør Olufsen,
København.

Erstatningen der tiifalder den nuværende
ejer er ved taksation fastsat til ••....•...•.••..••..•..• 200 kr.,
som ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.
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73) matr.nr. 770, 77p Skuldelev, ejer: parcellist
Jørgen Rasmussen Danchert, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet for-
beholdt sig en erstatning på 50 øre pr. kv.alen,
hvis han ikke får lov at bygge. Der åbnes adgang
for offentligheden ad den over parcellen førende
sti, 3 m bred. 5000 m2 af arealet ligger indenfor
strandbyggelinien. Fredningsnævnet har ansat er-
statningen til 600 kr. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet bemærker, at der, når
den planlagte sti gennemføres, må fjernes nogen
beplantning på matr.nr. 77p.

Erstatningen er ved taksation fastsat til .•...•..•• 1.000 kr.

74) matr.nr. 77n Skuldelev, ejer: r/s Skuldelev Bro,
Skuldelev.

Fredningsnævnet har ikke tilkendt nogen
erstatning, idet hele arealet ligger indenfor
strandbyggelinien. Selskabet har anket.

Overfredningsnævnet bemærker, at fredningen
ikke skal være til hinder for den adgang til dis-
pensation fra byggeliniebestemmelserne i henhold
til naturfredningslovens § 25, 4. stk., der gælder
for tilsvarende arealer. Det tillades, at der på
arealet tages grus til havnens brug.

Det har vist sig, at den sti, hvortil offent-
ligheden får adgang, går over matr.nr. 77n og ikke
som i fredningsnævnets kendelse anført over matr.nr.
90a. Ejeren har forlangt en erstatning på 200 kr.
Dette krav kan overfredningsnævnet tiltræde, hvor-
efter der tillægges ejeren en erstatning på •.•••.••.••.... 200 kr.

75) matr.nr. 77bi, 77bk, 77bl, 90a Skuldelev, ejer:
E. Raahauge Jensen, Skuldelev.

Ejendommen er bebygget og ligger i det
væsentligste indenfor strandbyggelinien.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til •..••.• ,. 300 kr.



..

Nuværende ejer af matr.nr. 77bi, 77bk, 77bl,
90a er vognmand Hans Kobberrød, Grøndalsvænge alle
72, KøbenhavnF,til hvem erstatningen udbetales.

76) matr.nr. 77bq, 77bs, 77br, gob Skuldelev, ejer:
slagtermester Mortensen, Skuldelev.

Ca. 7000 m2 af arealet ligger indenfor strand-
byggelinien. Fredningsnævnet har ansat erstatningen
til 300 kr. Ejeren har anket.

Nuværende ejer af matr.nr. 77br, 77bs, 77bq
og 90b er overretssagfører E. Berner og landsrets-
sagfører Ole Stockmarr, København.

Erstatningen der tilfalder nuværende ejer
er ved taksation fastsat til. •.....••.•..•..••...•.•••••• 3.000 kr.,
som ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

77) matr.nr. 77ak, 77am, 77s Skuldelev, ejer: gros-
serer Svend Tvermoes, Strandvej l36c, Hellerup.

Fredningsnævnet har ikke tillagt ejeren
erstatning, idet hele parcellen ligger indenfor
strandbyggelinien. Ejeren har anket.

Overfredninesnævnet har vedtaget at til-
lade, at arealet beplantes yderligere. Det er
blevet betydet ejeren, at den af ham ønskede op-
førelse af et bådebyggeri kun kan finde sted med
statsministeriets tilladelse, da arealet er behæftet
med byggelinieservitut i henhold til naturfrednings-
lovens § 25, l. stk. Et forbud mod bebyggelse i fred-
ningskendelsen må derfor anses for ufornødent.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •...••.•.• o 300 kr.

78) matr.nr. 77bc, 77aæ, 77az, 77aø Skuldelev, ejer:
fru Gerda Treschow, Strandvej 136 B, Hellerup.

Fredningsnævnet har ikke tillagt ejeren er-
~) statning, idet der er opført en sommervilla på

arealet, der bortset fra et område på 20 x 11 m
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, l11gger indenfor strandbyggelinien. Ejeren har
anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at til-
lade, at beplantningen udvides,samt at grunden be-
bygges i det omfang, det er foreneligt med bygge-
linieservitutten i henhold til naturfred~ingslovens
§ 25, l. stk.

Ifølge taksationen ydes ingen erstatning.

19, 2, 8) matr.nr. 12e, 13a Skuldelev, en del af matr.
nr. 13a er beliggende i Koholms mose, ejer: Nordisk
Droge- og Kemikalieforretning, Ragnagade 9, København·ø.

Ejeren har frafaldet erstatning.
Det beror på en fejlskrivning, når der på side

9 i fredningsnævnets kendelse er tillagt Nordisk Droge-
og Kemikalieforretning en erstatning på 50 kr.

80) matr.nr. 9a Skuldelev (Koholms mose), ejer: par-
cellist Niels Vilhelm Fritzen, Skuldelev.

Ejeren har ikke krævet ~rstatning.

81 og 10) matr.nr. gO af Skuldelev (Koholms mose) og
matr.nr. 9c Skuldelev, ejer: grosserer Julius Schou,

Kr. Zahrtmanns Plads 83, København. F.
Det tillades ejeren at plante frugttræer på

matr.nr. 9c samt at ombygge de herpå værende bygninger,
dog først efter forud indhentet tilladelse fra fred-
ningsnævnet.

Ejeren har ingen erstatning krævet for matr.nr.

Fredningsnævnet har fastsat erstatningen for
matr.nr. 9c Skuldele~ til •...•................. ,.,•.....•.200 kr.

82) matr.nr. 17c Skuldelev (Koholms mose), ejer: par-
cellist Oluf Jensen, Skuldelev, se under nr. 86.

e
83) matr.nr. 21b Skuldelev (Koholms mose), ejer: Henrik
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Poulsen Henriksen, Skuldelev.
Fredningsnævnet har ikke tilkendt erstatning.

Ejeren har anket.
Erstatningen er ved taksation fastsat til •••••..•..• 250 kr.,

der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfø~er
Sv. E. Overbeck.

84, 36, 7) matr.nr. 2ld, 41a Skuldelev, ejer parcellist
Niels Nielsen, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at han hidtil har taget li~t grus, og at han enten
vil bygge på grunden eller sælge, ligesom han har
påtænkt at plante grantræer til salg. Han har frem-
sat et erstatningskrav på 2.000 kr. Fredningsnævnet
har fastsat erstatnineen til 300 kr. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••..•...•. 800 kr.

85, 6, 34) matr.nr. 23d, 12c, 39d Skuldelev, ejer:
tømrermester Jens Jensen, Skuldelev.

Tømrermester Jens Jensen har overfor fred-
ningsnævnet erklæret, at han fornylig er begyndt at
grave grus, hvad han Rgter at fortsætte med, samt at
han agter at opføre et eller to sommerhuse på sit areal.
Han kører daglig ca. 40 hl. materialervæk og forbeholder
sig erstatning, hvis denne udnyttelse standses.

Fredningsnævnet har fastsat erstatningen for
matr.nr. 39d til 500 kr. For matr.nr. 23d og l2c
ydes ingen erstatning, idet grusgravning tillades som
forhen, ligesom de for denne nødvendige indretninger
må opføres, herunder et til helårsbeboelse indrettet
hus umiddelbart syd for vejen, dog at tegningen til
dette skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse
forinden opførelsen påbegyndes. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade,
at det af ejeren ,ønskede hus pi ~~tr.nr. 12c opføres
nord (vest) for vejen, samt at der anbringes affald
fra grusgraven på arealet vest for vejen indtil mosen.

, I
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Der kræves ikke godkendelse af fredningsnævnet med
hensyn til den nævnte bebyggelse. Forsåvidt angår matr.
nr. 39d kan overfredningsnævnet ikke tillade bebyggel-
se eller beplantning.

Erstatningen for matr.nr. 39d er ved taksation

28.

fastsat til 1.000 kr .
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssagfører
Sv. E. Overbeck.

86, 9, 82) matr.nr. 23c, 17c Skuldelev, (heraf to lodder
i Koholms mose), ejer: parcellist Oluf Jensen, Skulde-
lev.

Oluf Jensen har overfor fredningsnævnet'erklæret
at ville bygge på arealet eller sælge det til bebyggel-
se. Han har forlangt 1.000 kr. i erstatning for dette
areal, hvorimod han ikke har krævet erstatning for mose-
arealet.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen for matr.
nr'. 17c Skuldelev til .

87'15) matr.nr. 24a Skuldelev, heraf en del i Koholms
mose, ejer: gårdejer Lars Chr. Larsen, Skuldelev,

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at han hidtil har indvundet 10 - 12 rm brænde årligt
på arealet. Han har ikke forlangt erstatning for mose~,

arealet.
Fredningsnævnet har ansat erstatningen til

200 kr. Ejeren har anket.
Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade op-

førelse af et sommerhus, når husets udseende og beliggen-
hed godkendes af fredningsnævnet.

Erstatningen er ved taksation fastsat til ••.•...•••
der ifølge fuldmagt udbetales til 'landsretssagfører
Sv. E. Overbeck.

88, 3) matr.nr. 8a Skuldelev (en del er beliggende i Ko-
holms mose), ejer: parcellist Viggo Laurits Christen-
sen, Skuldelev.

50 kr.,

250 kr.,
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Ejeren har overfor fredningsnævnet bemærket,
at hans ejendom er brændt. Han ønsker at sælge gruh-
den til en entreprenør, der agter at grave grus, og
det vil betyde et tab for ham på 20.000 kr., hvis
denne anvendelse af jorden forhindres. Han har ingen
erstatning krævet for mosearealet. Fredningsnævnet
har ansat erstatningen til 1.200 kr. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •..•.....3.~00 kr.,
der ifølge fuldmagt udtetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

89) matr.nr. la, Id Torpegaard, ejer: proprietær Viggo
Barthold Nielsen, Torpladegaard, Skuldelev.

Proprietær V.B. Nielsen har overfor frednings-
nævnet kræv~t en erstatning svarende til den samlede
erstatning for samtlige øvrige lodsejere, beliggende
overfor hans areal.

Fredningsnævnet har ansat orstatningen til
6.000 kr., idet der ingen erstatning ydes for den
del af arealet, ca. 7 ha, der er fredskov. Bjeren~ ..
har anket.

Overfredningsnævnet har vodtaget, at frednings-
linien på matr.nr. Id drages således, at den udgår fra
det punkt, hvor 100 m linien skærer vejen i lige linie
til fredningsgrænsen på matr.nr. le.

Erstatningen er vod taksation f8stsat til ••.••.•.15.000 kr.

90) matr.nr. læ Torpegaard, ejer: Anders Vincent Ander-
sen, Torp Mark, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ikke tilkendt ejeren
erstatning, idet det er tilladt at opføre de til
;andbruget nødvendige bygninger •

91) matr.nr. lz Torpegaard, ejer: parcellist Anders
Nielsen Heckmann, Skuldelev.

Ejeren har overfor fredningsnævnet fremsat øn-
ske med hensyn til grusgravningen. Fredningsnævnet har
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ikke tilkendt erstatning, idet det er tilladt at
opføre de til landbruget nødvendige bygninger.

92) matr.nr. ln Torpegaard, ejer: Tage Gerhard Jacobsen,
Torp Mark, Skuldelev.

Fredningsnævnet har ikke tilkendt erstatning,
idet det er tilladt at opføre de til landbruget nød-
vendige bygninger. Ejeren har anket.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •......... 200 kr.

93) matr.nr. le, lf + strandlodden, Torpegaard, ejer:
murermester Sig. Rasmussen, Søborg Hovedgade 132, Søborg',
tilskærer Peter Jensen, Vermlandsgade 83, København S.
og barber Kaj Muhlertwirth, Søborg Hovedgade 134,
Søborg.

Murermester Sig. Rasmussen har overfor fred-
ningsnævnet erklæret, at han og hans medejere ønsker
at opføre et hus, og at de kræver 40 - 50 øre i er-
statning pr. kv.alen, hvis dette nægtes dem.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen.til •••••...1.000 kr.,
idet det tillades, at der på arealet, opføres ind-
til 4 bebyggelser ved åsens fod, og således at
tegning og placering skal godkendes af frednings-
nævnet. Strandlodden ligger indenfor strandbyggeli-
nien.

Arealet ejes nu af tjener Werner Vald. Fred.
Pedersen, Lønholt, men da såvel sælger som køber
har fremsat krav på fredningserstatningcm, vil denne
være at deponere •

94) matr.nr. 19 Torpegaard, ejer: grossorer G.W. Schmidt,
Roskilde.

Fredningsnævnet har ansat erstatningen til ••...••
idet det tillades, at der på parcellen opføres en
bygning ved åsens fod, og således at tegning og
placering skal godkendes af fredningsnævnet.

300 kr.,
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95) matr.nr. Ih Torpegaard, ejer: parcellist ~ens
Peter Petersen, Skuldelev.

Fredningsnævnet }lar ikke tillagt ejeren
erstatning, idet det tillades, at der opføres en
bygning, således at te~ning og pla~ering skal god~
kendes af fredningsnævnet, og at de til landbruget
nødvendige bygninger må opføres. 10.000 m2 ligger
indenfor strandbyggelinien. Ejeren har anket.

Overfredningsnævnet har bestemt, at bygnin-
gernes areal udgår af det fredede område, således
som ønsket af ejeren. Fredningsgrænsen trækkes
herefter nord om bygningerne og fortsætter til
stranden i en afstand af 30 m syd for matr.nr.
lf's sydlige grænse. Det tillades at der opføres et
hus, når det anbringes sydvest for matr.nr. laf
smstds.

Erstatningen er ved taksation fastsat til •..........• 250 kr.,
der ifølge fuldmagt udbetales til landsretssag-
fører Sv. E. Overbeck.

96) matr.nr. lab Torpegaard, ejer: fru Karen Lund,
Katholmvej 2, Vanløse.

Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret,
at hun udelukkende har købt grunden til bebyggelse
for en pris af 5.000 kr. Hun vil anbringe huset på

I

åsen.
Fredningsnævnet har ikke tilkendt erstat-

ning, idet det tillades at opføre et hus, hvis
placering, størrelse og udseende skal godkendes
af fredningsnævnet. ~jeren har anket.

Ved den under nr. 95 nævnte ændring af fred-
ningsgrænsen udgår den sydlige del af matr.nr. lab
af fredningen. Overfredningsnævnet tiltræder, at det
påtænkte hus placeres et stykke op ad skråningen.

Ifølge taksationen ydes ingen erstatning.
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97) matr.nr. laf Torpeg~ard, ejer: overassistent
ThorkiMP. Christensen, Søborg.

Ejeren har overfor fredningsnævnc:;t anført,
at han allerede er i f'Brd med at opføre et sommorhus.

Fredningsnævnet har ikke tillRgt ejeren erstat-
ning, idet det tillades at udvide og ombygge den alle-
rede eksisterende bebyggelse:, dog at teening og pla-
cering skal godkendes af fredningsnævnet .

Erstatningsbeløbene vil være at forrente med 4~b p.a.
fra den 8. november 1948 at regne til betaling sker.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for FrGderikshorg amt den 8.

november 1948 afsagte kendelso vodrørende fredning af Skulde-
lev ås og en del af Koholms Mose stadfEstes med de af det for-
anstående følgende ændringer.

Grænserne for det fredede omrude er vi st på et nærv:erende
kendelse vedhæftet kort nr. Fr. 126.

Erstntningsudgiften, ialt 50.800 kr. + renter udredes
med 2/3 af statskassen og 1/3 af Frederiksborg amts fond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~~ //
F. Grag6>'

overfrodningsnævnets sekretær
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af
forh9r.dlinisprotokollen for fredningsn~vnet for Frederiksborg

amt.

K e n d e l s e
afs<~t den 8.november 1948.

Ved skrivelse af 20/9 1947 har Dan~arks raturfred~ings-
forening an~odet n~vnet o~ at foranledige en fredning gennemført
af Sk~ldelev Aas i ~orns~erred, idet der til begrv~delse anføres
at Skuldelev Aas, der er en af de faD aaoe ~er i la~det, hvor
udnyttelse i form af grus6ravni~g doe i nogen grau fi~der sted
under en form, der maa anses som ønskelig ud fra et naturfred-
ningssynspæ~kt, er meget værdifuld i landskabelig henseende og
navnli~ at der til aasen er k~yttet betydelige videnskabeli~e
interesser, saavel i [eologisk som botanisk henseende.

Katurfrednin[sfor~ni~gens naturvidenskaDelige udvalg har
afgivet en af formanden, professor dr. phil. Knuc Jessen udarbejdet
erkl >:ring, hvori der ud"'::altes: ".De senere aars voldso:D...'l1egrus-
gravninf ~ar paa det sørceligste ødelagt de fleste af lande:s aase.
Ved ule~løp gravnin~ pr3rt ner og snart der er langt den st0rste
del af disse ejenQo~-elige, paa een gang videnskabeligt interessan-
te 0t landskateligt karkateristiske istidsdarnelser blevet sas
vanSlret af huller 08 skaar fra er..detil anden, at miln i dag vansri:e-
llgr finder blot et kort~re aasstykke 1 ubeok8di~3t stan~.

)e~ o:n:12.ndledeSkuldelev Ass er er..'lf de fg', hvor udnyttel-
sen dog i n~[en gr~d finder sted u~der den form, der mas regnes
for ønskelig ud fra et Laturfredninf-spyr.ppun~t: at man ik~e vil for-
holde s:"'TIfu.1detde YlØdvendie;crn.!Cngdcref ;:rus, men maa ti1stræbe,
at sravningen lo~~liseres paa ganske beste~te Gteje~, helst f~r
aasens ene ende, saa den ~vrige del kan faa l~v g~ :i~ce ur2rt i sin
oprindell~e f,YT1. Gravni:,g'eni Sf:;)]delev.1,38 fi,od0r aldeles over-
vejende sted i det sydlifste parti, 5uskebjere s~Jt i partiet n~rd
for de~te, syd for Set. Olavs 3kaer, a'lsens bredes-e afsnit. I den
t:.lstcdwde e!':::e:lf den :lerpas fds:ende rys l,:):' der tidli:'~re
fU:loet st.erk gravnir.g sted, :nerJde!lne er nu ophørt. LL"E::I·?deser den
paa medi'øL?er:dc Kort marKe!'ede grav sydvest :nr 1 lrpesaard oP€"ivet
til f~~del f,r e~ ~indre paa nordvert~:2rnet af sa'TI~eaasry€ ~d ~Jd
vejen. ~e øvrise ~rave i 88se~ er, an i_~~e 91d2le8 ub=tydeli~e, sa~
do.:: Lx .. S~j8S. i 1 :)!'nold til ;rsvene sy::: fo ~)ct. 019\18 ~1rs~r, 'J:'; de
gr~c:n~.::der,de leverer, vll ude~ v~ns~elip~ed kunn~ ydes fra de
sldEt:r"~vnte ~3tnre -:rQvc, hvor i forve.ie:!'1 udviklin.c-eT'l hsr vie"t, r:=t

&ravr..1~~enmest praKtisk lOK~llseres - med det resultat, at det
vil blive muJi:t at bevare hele aasen n~rd f~r Set. ~lavs 3kaar fnr
efte:rtiden.

Zn s',o,danfredning vil være af' stor værdi. Skuldelev Aas
er en ~f lendets et0rste, ha~ en høJde paa indtil !5 m ~; er, især
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mod syd, s~rdeles skarpt markeret med stejle sKr8a~ende side.
Flere partier er af stor landskabelig skønhed, saaledes østsiden
af den sydlige del o~ de ud ~od ~oskilde Fjord ver.dende skr~nter i
aasens nordlige ende især sydøst for Svi!,ehol~. Pea dette sted er
skrænten, der afslutter et fra vest ~~d øst løbende afsnit af aasen,
bevokset med et &sbent ob bro€et krat, indeholdende en us~dvanlig
rig og smuk urteflora. Fra toppen af den omtalte skrænt har man
yderligere en smuk udsigt over ~j~rden og det ombiver.de land. Paa
dette sted er en so~~er~~st~~~:fplse be~yndt, DC det vil v:re ~e[et
be~19:0lict, o~ en sBedan beby~~else forts3ttes, cvorved aasens konturer
sk~~~es og et stYKke rra~tfuld fri nntur forvaLd!es til kolonihave.

Aasen er kendt fr!; ,sc.mmeltid so:;)hjemsted for en i høj
grad ejendo~melig flora. Den tilta[ende opdyr~ing og teplantning
med naaletræer har fortrængt de!lne fra de fleste steder, men den har
dog stadig flere fristeder tilonge, i f~rste række paa d2n orrtalte
svinehol'l1sskr.Bnt. ~l

UJ.Jer 6i8"e omst:rr.Jii:l:ederskal rr.arJ da henstille at:
Den nord for Set. Olavs Skaar li~gende del af Sk~ljelev

Aas fredes under følgende vilkear tillire med tilstødende omresder, so~
vist paa ~edføl?e~de kort, med en grøn afcr~·sning. ~vor grænsen ikke
føl~er eKsisterende veje eller skel, saer den i en afstand af 100 m fra
Aasens fod.
l) Jrusgravning og andre indgreb, hvorved aasens form ændres, mea

ikke finde sted.
2) Pae selve Basen mBa insen bebY-2elge finde sted og paa det af~ræn-.- I

sede ornraade om%rlng 6en, kun sa,~fab er nødvendig for jnrdens
lendbrugsm~~sige udnyttelse.

3) Yderlit;ere beplp.:-.tnin[)Tja'ikke finde 6:ed.
4) ~)d,'rkede omraac:er skel fre.J:deleshenligge i deres nuværende

t:lstand.
5) :;tore sten mai? L.ke spr-:'r.p."eseller flyt:es.
6) Jffe~tli~heden IDa' have ad~~Le til at f~rdes ad de i ornraadet

eKsisterer:de veje oe stier SB"t lancs skellet, d2r følcer ry~gen
af de tre sydli~ste afsnit.

3tets[eo: og, dr. phil. Keld ;,'ilthers har i er.:læring af
?/l 1947, aT! den Geo10sisk~ ~etJdninb ~f Skuldelev Aas, udtalt:

".::5k:1Jdelev ~88 liG ·er i en e~n, sOJ:) ~ ...:dr:~ iK~e er rie.-tig
"opdacet" af den store turiststrøm, ae den er derfor i~ke sae ke~dt
som rndJlgeandr'e [lase. Il::,edesto'l1iLJreer det en af vore allersmu>(:e3te
aase, so~ fortuener og ogs7a vil faa en st~di[ stisende or7.xTkso~~ed
henledt -p:J.[J sie:- :Jer! Er 'Jpsi8aS!t i slutr:inr;en pf iStld€..!1 :'OT cu. ~C'.,-),JJ

89r ~ijen i i~C:r~ds18e~s sfsmeltni~g5periode. I r8nda~~28det af ind-
la~dsisen var der fuldt af sprækker oG spalter, i hvilket s~elteva~det
str0'l1~ede~ed rivende fart. Det materiale af sand og grus, som havde
siddet indefrossot i isen, ~lev frigjort og fert med af vand~trøm~ene,
saB lænee strø~~en vel' stærk. ~vor van~t kom ind i bredere strømfurer
og løbet blev roligere, sank de srovere ~artikler til bunds o~ blev
lig[ende som banker i floden. A~3ene er s2~danne unyre ta~ker, S~TJ i
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større eller :nindre Grad 'h3r .J.df:i1:tiet:.mneller ir;de under isen i
hvilke v~dst:rø~"ene løb. E~dnu eT i~~e alle pr1bl:mer i forbindelse
mej de~ne a3s18~ne13e lJst, men c~ s~sl~d~s ikke b~nske klar nver,
næ a30d~nnelsen er sket nelt ude ved muidlDcsn 3f tunneller., eller om
afs~tni~~en er ~'r~~~3et ,v~r ~n Dre~~r2 =m:e i stilleliE!Cnde bræ~-
mer af ir.~l~~dslser.. ~er er derf'r ~nled~in; til at f,rv:nte nye unjsr-
soce] ser af ':;;senesCG 1} )c:iske ",'DY';:Ji:'l";i de k'J"':l':]~~dea~r, og det vilJe

•

SK~ldelev A~s ~l:r f~ns_rli; il.~cre23e ~~rved, ~t 1~n n:~ VIre
å8.n~ct ~f 8n iSE-:!'.!I'Il, .: 1r:::l o .... k )ITJ ..... '='J·n.:''":I':?~t f'1';; f'yrl, '-il:t'f')JS ~""'r at

I~) 3ter.inc:J11det i ~I'..l.s:'tru::,",,,r::,s:-.f;en'lr::ke b~")j:ke. Dette eJe:1d'"l:'""leli;e
fnrn"ld ~kyldes, at de n 'ra~E: sten f Grat er f~rt sydpaa ~ed eL isstrcm
f.ra lhr;e, ,,; er aflejr"t 2f der. i 1:nrfl5cet 'l::Jl\~ingK0t;e Eugt, f'"lr

-) deref:er ~t v:re b]~vet t2;et "lp iJen af en ny is:trøm, e'):TIfra N0rd-
sver~fe V2~ v~J~dret n~d [en1em 3stersøen 'g helt syj ,m Skc~n~, ~v,r jen
bøjeae =,; drej!de m'j n'rd n~ Gik ind 'ver de z~tli;e dele af SJælJa~1
I det st"di um, :Jv'r Sk.lld-olev MJS Ga!1::e5e:s,nec:ede denlle iS3-:røll .lct"P

8Ma lsn~t ID,J n'r5 !")ID til Jidt TI'rd ~ 'r S~uld~lev, hv~r iSr8!'lden
kryJ.2ec..e R)s~:.ilJ.c FJ \rd "0 tCJ~-'de :r.!,j syd.zst i y-=:~~ir.b af "'!'J:Jys"br0 •

Skuldel;::v ;'38 :l8.T ~ "l r 'J. d en Gin ~:t're viJ8~:'Sl~9 Qeli;.e ir.l: :::re22-=

~~saa st~r betydnInG f~~ s~'leekse~;3l p88 en typisk 0g st'rs128et ~3S.• inj i -:l"Å~j 2tss~i.:..r:i:...;hed..;rne, ,'~ j-::-t er .1crfr"'lr n;)jve!:jil~t paa 8t san
ti:J.liCt tirl.:.l,llJ:':~ S""":l lL ....li8t et freje S8.' st 're ds-le [:.f den, s""m

f'r2varli~t ~~der !l?nsynet ~il b~n\vet ~nr gr~s. Det !re~satte f're15~
t3_-er vl~t::..:: sende ~"J.e2~:~yn -::"1 al::' ~ r31~:i:':;l{e intt:Y'ss:::·:;r s:.") t.idi~ !ned,

at d2n ~est uo~r2rte d~l 'Jf ~3S~~ 3~:3S bev~r~t f'r eft~rsl~J1e~. Se~
fr::. et ~e11""cis~ s=:~-=r::l;_~:t :2[l'- l-:r~ .~~et .:.t!:~l~t antef:.lE: e:~r~ -:.2:~rel.:-en
8t :.'t fr!:'~1s8tte fr:::lniLc::::::!''''rs'l[lb. ri

3Lj~ljr ~~!' ur.LjveY'2it::,t:Je~-t '!'" j~. pl1iJ. 'T\:r;e o:!. E3C -.e:r 5:~lV-2:

en 3r':1 ~""ir..; 1"11 S':=:9;'"J,S b ...t~::1iL~}:e v~rc;.i: IndleJ.:l~il ..ssvis f::-e:; ...I-:i.:..ves ner

eL ef nu ~fd0je 'v r~~r:~:r i S'tpY1E~ ~';-f, ~xel I~: fe, i 1913 uderbe~-

...f\~ntCJ.:-:,l..:{: ,~il :.r~ n.: ~ r-: Ll:-Jj-=,r2."~elst j 'c L:c].'~e r~e':.~"t~r :lcI' '..., ~2r.

I~:. str:_~~':::;-Lcl:, :=, lIr. :1"'V7/:~':'" _,;:;}i~ Ll.:lf'r Jen s./:5.1i;s~e -.le] Bf 3vin.:-
n,lrn sKr:'l:t'2rl .=r ~f b '1 .~:.: l. i!-J."'v=1:·8S ....e, _r :] r 1'.1 :';~ ::ket ~·"tzrr2 fr,y-

I~VT2.,=: er :le!' i nyere tiJ. .ro 'r('t:l.~et 2n ~J. t,e 1r..:~~rs," ;cJ -::00r

8f d.+2n C(;-.J ~Jr[-31:; :sJ sf Fjr::S2 .....1 u:::" 'r ~_"\.l.l..J'.?] ev 8 -:;::t "",,:::::"T' i -.d.:'~ E:r.dE;

r
I



-4-

unjersø~~lser p~~ ~~lve Svine~~lm s~~~~ten.-- F'~~ C2n ce;-trele '-eJ samler interessen si; om "':re me[et Ejl:ld.ne
er+2r, d=r +iJhør2r et f10roele~ent, e~~.er uibredt i ~elle~ og Syd-
e~r'~~ ryGner i ~øj ~rBd findes i bj~rEecne. ~et drejer sig 0m
sJ>:'vkJ ever (l'rif'1lium al;:estre), n,~'re"'; :: .'!lbunke (E>eleria pyra~idBta)
'\3 :irenet Edjerk0ppeurt ,(Ar,tneY'icum r;;r:J0su;:). Den sidste gr'1r i' en-:elte

d~se~plEr~r paa et sted, hV0r S8sen er delvis bepl~ntet ~ed naalesk"v
02 ~r her st~lkt tr~Et s ~~ f0];c er gr~2:r:v~i~G ~~ beplent~ing.
Svir.el·lr)]rnsl:~Dnt~n ,=,r Jet største e'!~rru. b"1te.nisk v:.:lbev2rede "'my.!;~de

p8S a~s,=,n. Al]cr~'l'3 f:JT en f'r~dl!il:5 F.."! ~E.le er:sen }:"'11 P'l3 tr:1e, h~.:'
:let v±:ret Deslutt~t et 8.~ct:. :]'_111'"<2skr ~~t frejet t:;1 fra b ltanis':e ':l \t:~·er.

I f'r-sItteJ::-e <.f en :Jrtikel ':i fr~dnin_- ef sk]'''nter ~!:revet '-f under
t:~cSnude i :: turfr~d!".i=-.~~~"f 'r:!1in:;.::.~ 92.TSS~Tift f"~ 191. :J-L11 har f"T-:r.Linzer.L'::

l1?t..l~vlde' skctJ-::j...:e lA.av~Jg u5.senut er: liste 'vcr de i b"tcnisk .he~e~€!.j~
v ..:r..iifu.lje..::e ~::r_~nt'2r :.8L Sjælland, I"')t: d _nne liste, .1vis ca. 15 lnl~s
liteter mgn i øJeblikket gro~jd_r f~r st f~G ~re~2t, n~f8~'er bl.3.

•
-,mt:J-:e Brtii:cl.

Det elE~e~t, 1er iaær pr~:~r v_c~t2ti~n~n per Svi~e~'lrn-
;3:':T~r.-:en, er ftr.:,:1-rr..e. :,S vlgtigste af de ~1cr f 'r2J:""'lnm9nie zteujE:T'
h ....y j-res ~·l"1veju'3 ....red.:J.::= syJøst fl"):' D~Lm2rL, '<.,. de danner "t;;ri.'er

9.f pl~,~-:2.:;,:n!und 1.J'23l-:::.::t:~je ITl-:=dd~m, jer 0l t:r.2c-=-r psa '\vc-r.::':L.;en

ILl11em J,;Jø~+,e.lr"r8S ttep~e "'C d::-n ?~bn? ~k"v. ()OS:'"1C nert:Je~In€ !10r·:::r

den sJp...;s san.L'.1 ....]J ~i1 t:)~': !l~]vt.pr bUv:t1 "'; danner 'vs-r...:a1J.D m~'ll:.:>.::n v,:::ze-

t~ti"'r ... i l·,.se k:r~t ')r: :8 ·:.~re slmi~:'~.li::.-:e tj~:J~r Pc.( helt 3r;"ben Dunj.

Svir~el-l '11E\.r='l:~e:: -rif-;;,?Y' C ...~t ~-:~Y'e ....vrr:.:;':n:..~. Csts':?"-ELt8n syd.

~'1~ ~rnkninue~ med dc t, s~~nE~cr, ~r b~v~~sst m2d erbent ~G br-,gat
~-:;5t h 'v-=de~;.-="=l:i,:::: ::J=~t2 r.:r..... : r-f 21[~.::L, ....c'n (~~>SLl.r1,:n ~f ~:LV2d, L""rnsl,
l18:3sf:'1, -J c:: , Vriet ~:,r~ "t.': .'-:vid:jørn. '\~_llcr'!l bll.:~cene v..,kser et farver.i.:--t
s~a"'J.~9rflf)!, -,rr.fqttende j"213 f )r~f)1d:v~== ~-.cje j")l"'~:'lter :: "r:! SvsJ..er-,d ~C~'~2n-

chu.:l vincet,-,xicuT), jer fJ..: eas .2]0 ...::cls.rri'..liCe Ti \:rd:..:j~113!.dske s1:r ..:n-

ter, ··,er: 'vcrb 'vej:=,-: il-:'~e v-ll".:~-:er i Jyl }rrJ~, '""..-= J-:'-'f.L T:::!'- .:.lrri:J-::::.li.se

•
:~ "lr ...:~n ...t (}e.r~~~~~ ';'''":"1 S911~_"i~_~U"E), !.l-r. vi "2c.l.t2 ","c.Ti~n ({....ri ....: nL!1] vul-
~srcj, .j-n LIc.": \k::- r-:..~.:"'ris (Vef"",nics ...:;tic:"ta), ......: d ~J cLl1c S11-

cc..::::: (r~-.:l-:9.~ltrl';..::'U.1. r • ..;..::::l'":'Ltle.ri"'J.:n), e"l. '::c:'3 .. ::t, .l~r i 1": l:. zr j ;;lS2 fr;yd~

dJ1ec; ti~!")j-=t, I;t .::3J ... 2.3..:;r:t s:·:r. 2f!V i :: :'J::j ::"1:::13. Vi[ti:.. er hJT ()~-

.sSfJ rj';..'!j '!.-=~":T·~ •.:j~ :? S7~-.-!~;:;t'Gt (~;I!~-1\"L. alc,;:.~, d_rl sJ.!:'~::r.Le t:n"pn':"::"lil:e

(:lunlC~ y.:::''ll:'fe:r'':!; -+'i,-,jes i sC:;::l""'1e ')':i~ ~...je. :L'::'':"llE tY' ....:"fes i dette

nlfJ.c:, :i l
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ved videreb88ende bryt8nitundervisnin~, byder det paa ri;e muligheder

srym under!::0f,elsesrytJekt -: 'r nutideJ~ b'ta~iJ.:ere SBa vel s"m [ryr

fre~tidel.s, dor me.= ske vil arbsj:3e ud ~r?- isen r~:idre SY1:S;-u.n",rt~r, end

~9n i d8& ;cr 18:.
At fredni'[eL 8f lands~8bsf 'r~en ,gS8c ger det nodveniigt at

me~12~e en z ~e af det 'mli~;'nie, 13ve land, ksn mSL yd~rli~ere
hilse I:led afbj 'rt gl·.de f::08 Grurd af dc..n d,'rved givne muli ;::hed f0r
sen~re unders~G=lser p38 ~~tte endnu lidet tendte "6 ifl~ den ældre

rede~ere1se li~~lsaes intereseante n~r38de."
FredninGsf 'J'slsc..:et ":lfr"tter p'lsen fra Set. !,lafsk:o"ret i:1--d

n'Jrd n"rdnst over 3vi"-e:l,lm uå til :::;'sJ.:J.lde Fj 'rd, og '!!:f",:ter r,edEon-

f'rnævnte ~atr.nr. Der er t" eJerlav, r--rre3aard ns Skuldel~v By,
1?ec..;e af ,31-:-uldelev 3f")€"n. L'·")r2sni:-.;en "b-Cy~~..der ved Set. :,lafskaaret "'[;
gaar ll--rdp8~, idet Sku'delev By t~~es f?rst. ~et første af de ~edf01gDn-
de t,:::l a~-iver d::n :1el e! ej~nd''''')':rTcn, jeT b,==r~res af frcdr.li:.;er: i

kv. IT., '~dl'~~ 1:t e~~l=t 8~civcr j~rlv~rjien pr. ha v~d SlQ~te v~rde-

I li"~fJ lrdsvej 43, Ko~v~. ~.
2) ~?e~ c';. t:r. ::J=r=n, n"'lTdj:::y" I'!".::e- "g l:err:i~:rlief"'lrr:~ni.:1gt

R~~ce;pde 9t ~~nv~., hor ~rkl~ret si: i~~~f'rE~8ast ~ed !red-

TIl.: (....2n .....c: oflsker iL(f'~ ers~ ~jtninc·
3) 3~nV..l\"', 3t/~, ::r. ~Jer: '1.Ti;~-;'" 13"'.A.r. Gl:y'ute.r~f:-'n, Sl:u"!:1:;lev.XI'"\ 8 8.
4) 8 e: 3.4,.,1" 15(, >:r. :::Jer: Fru '1;8 L'::;r!:, Sl-:u:!.J,ll'v.
':,) ?4 ,,; 'S.' 'o + 9.5"1,, 2 J '~r. :eJer; _or. T::.rs ::::hr. l' ,r.",: 11,

. S.- ..~l :-:.'lev.
G) 23 d, }?c; ).4IJ.J, 3.1,,1, ~:r. ~.3mrer:1sster Jt~ns r..'T8YlSer ..,

7) ':lId: 7.2", 2 J,. "r. P8rc. ':iels l.ieh~'n, :Sr;~]d(,lev.
E) l3~: 35\, 2\), ~{r. 1~"rdi~.}: :,r \~e- .,s 1::'2'11 ~aJ.]eft"'rr,:-t~}i:r...;, [b ....vr..

9) 17c: 3'i\.1, 3'0' Kr. ::rir. 'Jluf Jer.sen, SkJ.lcie]ev.
lu) 9c: 3.2(", Kr. Jrosserer Julius Sen1U, Y.r. Zarnt'llar,v,s 1'1a:8 ~A

~ ,J,

Z~n"T, r..

n) Ilt: l S , .)1- ~,
2Sd : :2 2" J, 3
1 (J=- ; 2. 7 )1), 5',

, 'l '-, )

•
JA!'"'. :dr. ;)laf ~~~~t8r:, 3~ulc1·12:V.

:=!.CI.J.' .1')11 -;':r. :-.rc. '::'rik .!:..1j~_:itz:Jel, Sk:.;,ld~Jev. : 'i ?I"'):::.
13)
14 J
1""1
16) .l . e, 9?: 4. G S}:uldr:}r:::v.

17) ::kJ.Jc,,:1, ..v.

" "1, .... , ,
? .) 2. j: ? 11:;, c:; 5 .. _. r. :r re. J-l ~ ~l!·•.; . j S . ;" J l'" lA.. "l d ~·lE. .J •

2]) 1'-..1; 2. (p1 l.J, 3. ~:r. 39.ptist"j;1l.i"':.1~d€:~~ '"'IC": Pl'.bL~"- ~[ejj,::!,'2.

'"";2) l~L, 17,,;; 1.6 " S'J KJ'. ~)~lC •• '""J..l ?ps~u~,:s,:;n, 3ku .....lcl'.~v.
23) 13c, J7e: 2. ,.:?, 3. ,_ -:r. -00' l l' '~_;lcr L :P:Jilips-o-:l,

T· ..~.:::::..:: ~11e-: ~,7' ~11'!2e.

?4) ~S3. J.7{~/), .1) ~:r. "2ie-\Tler .. 0 • • ....,.?-=~l:it:t:';n, Sl:uld_lcv.
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25) Dc:
26) l2b:
27) 121,

l6~C, 4~~ Kr. Biavler n.J.~.~endtsen, Skuldelev.
4.()I'J,4C Er. Fere. J"hs. E.'::.A.~rederiksen, Skuld?lev.

A ,
l2k: 2.ue5, 4.".1. Kr. I:~ge"iør "m. Ejlertsen,

Arensvej 26, Brøn:hø~.
28) '12b. 1.379, t.'..!',,", Kr • .r7:tr"rr:Je:::-:er P.P..IetersE:n, Sk\Alde~E'v

"f; B 'O:;~l"ld::r .f. :'etersen, Cumber1a:lds.:ade 18 Kbhvr.. S.
29) 24c: l.6u'l, 151,) Kr. ::':,rc. Er:k Amnitzb;~], Skuldelev.

3:1) 22c: l. 6'?5, 4 'j" :~r. s s!:).:!:e
3]) ?la~ 1.2' 'J' 4l; T:T. '"xel '.r~ ld. Ha~l::3~n, SkuJd.:_ev.
3:2) 14d: 1.2()" 55:} Kr. Ejarn "BJe;"retS3E.rc., Skuldelev.
~3) ISe 16t: iel1. ).21) , 6(/ t:r. l;;'r. Au.::ustinJ.s C:lJ'....ib"ten::.en,

s....~u~ de2 eyc:-:::':.rj.

35) 39c: 5.(.'):" 71 I:r. ?arc. ~,xel !~eyer, Sk:.l.ldclev.
3S') 1118: 5.5:J~, Cl J'I Kr. ?:rc. n:i.t:.ls ~~:''21;:~"l:1, Sk1,l.:.d-::,lev.
37) Ob: ?r,37, 1.5" :':'. ':J.,]:trnller :i.1'llUesen B1'Un, Sku'd lev.
33) 4:2a: 6.? ...,\.., l. ~" 1:1". P~rc. :e~~.sfo'l..H;::~ls~n, Sku."'dt.lev.

39) 43a: 5.7"',, 1.1', Kr. 82;::~e

S R TL.'Tl 8

I 42) ~,:;~: 4'!)J~' l. -"II :!rr. x:rc. J'1Jtfred ~:'::1~cn, SkuJd2:1ev.
43) +7a: 4.2,'" 5'/1 ?~r. :"'::-rc. ~'je::'s ::f'7er JCC'b ?E.~...ersE:'n,

~l:llJd:;;Jev.

44) -17~: v'.'t::':,-2 l,j;

::·~:u.ld e 1'0''1.

t ')
• _ J , 1. r • l:f 8:.ri: tensen,

45) 77~: 4. 1,\, :ll~ Er. Gc.~. _~nd=rs =~ter :~~1.:"";~1, ::kJ.Jj.:::1ev.

~6) 77ab~ 3.\]' \ , '3 ,"':r. sS·::.ie

5"J) 77~~: ?" , ,c:; ~:r. :-'"1"c. '";""'l~:t-:rcd E:...ns-::n, Sk.J.~dclev.

'Ol) 77":,; 3.1 " c; 'J 1'>. S'''l'':1e

Y. .."'.
l ..,~: '7 l

/ .. S:', :"r. ::.rc. :""::t:r

r -,

TI::.: 2.7
Til; 2.7

::r. 3,ir. 1,1:. f :hrit-~-:';:-I.::1er., S}:Ll~:;-;l-cy.

_~r . , ""
J ..... F.,u 1 S =r~,

=,s) 77k: 2.2 _', 3·) ::r.
r,~) 77-3: 2.7\~, .., 3 _ J:r. 02tl. }r")j

€ ,) 77b:r!~
~;,) 770n,

:. "7.

}:r. ,

L'Jrbcr=-;:;..:+,::-">" r:iit.J.2 ~r j r-:.:.L'

I
l
I

I
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63)
64)

e 6'))

66)

67)

ae)

77f: 17. V,,'-' , 4./> Kr. ~·rc. J-.hc. =''1uis J!:!1sen, Skuldslev.
77ai: 8.4vu, 5~u - 7lL. P~1'e. ~)jtfrej Es~sen, Sk~~j21ev.
77b: 6.30L, 500 - 70L Kr. Psre. Anders Pet~r ::CLsen, Sku15elev.

77d: 12.4'-", 5"'> - 7'" ?:r. Fisker Hans !.c,lrits CmI Hic'l~8jsen,

3tul0.elev
77e: 77ey: 3' I" 5\)'., - 7 .,(~ Kr. s8::11e: IS. (",r, 1.:v • r.J.

69) 77ar, 77af, 77bd, saT.let 19.5,. ::\'.m., 45C - 7(J( Kr.
I)~:lr'.,:r~)"s F''''r.:lj]·2f\J"'s.~lin.;;. Y2b':::':::B~,·n. Ircr..v2j l?

70) 77æ 1734,2.'"(,, :;::1'. ?',rc. 1:i818 Peter l~!1dersen, 2kul:::elev.
71) 97b: 7.2 -,(r, 4. r,'> ':1'. Ulrich "-,escte, :::;:ra",dvej 42, Kthvn. l{.

72. 77x: 2.,,-,,,,-,, 1.5,1 :-;1'. Fis' _T Jens "21"i'-15 :'ete1'SPJ::, Sku'.3el"lv.

73) 770, 77p: 12.5,1" 41 -61Jr 1:1'. ?C1'C. cT.'~t;en ::rS::lu::sen

74) 77fl: 3757, 5 l J:1'. r/s Si:".l'.delev Br'1, 3ku :Llev.

75) 77bi, 77lA, 77tl, 9()~: ~" L './J, 61;1) 1':1'.

7(,) 77u" 77bs, 77br, ':( b: 1?-. '/, 6'" 1:1' •

• 77) 77r:.k, 77q1J, 77s: f-it'27, ?500K1'.

78) 77uc, 778'3=, 775Z, 77['.~·. 5.? I" 2., I ':1'.

. . .
~. ':Y'( ... -, S ~ :r' e- ,

~; .) 'J 8. ~ .... ' j

::1) 0(): 11,,(

3:') 1 7c:

"

G~) ?l Li.

l o- r '), -
- , ?

I - , 2
- " ')- \ .. -'-' "

"':'. _· .... -::l!? :~--'_(_:., ~'-J.-::-~l::v.

I l c: ~~. -:' ..:-11: Y ....-= : 4::r Je!: (-: .. ~S"~, C"'1.:J.. .... ~ leV.
O' \
C':J) 2)c~ .,., .~ J -', ? l ....."!" t -..:•• -' t;;' ~l,

• 2 -rY' •

?

I ''';:"'t ~ r- r ~l :

ir; 1-:' , r Vi,,_ l\._ C 2. n,
l;v.

)~) lr. S.'
..)}:c. - :,clsv.

)1) lz.: - 5 _Ll-:- , :; . '.'

'J::) lL. l ') c:: L cl t 5.3-.=.. .... '

r
I
!



-8-
93) le. li: 20.000 + Strandlod 6.000, 5u0, Murermester

Sig. Rasmussen, Søb,rg H~vedLade 132. Tilskærer Peter Jensen,
Vermlands~ade 83, Kohvn., Pb Barber Kaj Mfthlerwirth.
Søborg H,vedgade 134, Køben~avn.

94) 19; 5.5u0, 5 ,0 Kr. GI''sserer G•. '1. Sehmith, Roskilde.
95) Ih. 16-17.000, 1.90l for hele. EJendommen. Pare. Jens Peter

Petersen, Skuldelev.
g6) lab. 1750. 5.000 Massøse Fru Karen Lund, Katholmvej 2, Vanløse.
g7) laf. hele Ejend l~en 1450, 5.0uu. vverassistent Thorkild P.

Christe~sen, Søb,r~. Kbhvn.

I

Under s,'_cJ.s beheo..-111ng h:::rnævnet m::>dtageten skrivelse af
15/6. 1948 fra 3kuld::lev-Selsø Sngnera"d, hv,ri (ld hedder;

"S'gnera~Jet ho.r i sit m"de, den 14.ds. enstem:nigt vedtaGet
åt pr,tdstere pa~ d.t kr~ftlbste mod frednings~æ~~ets f?rsøg paa
at frede Skuldelev Aas ,g vi ans"r det f'r i høj Jrad at kr.enke
ejer,J,m::3re:ttenv~d at f 'retåge et saadant s,.ridt, ~g i s.Brdeleshed
mener vi ikke, at en ~nkelt bebyggelse paa aa~en skulde være skæ~~ende.
Ligeleaes synes vi, da et større erst~tningskr3v JO vil fremkomme
fra ejerne af aasen, at der er andre ob beJre f1rmsal at bruGe pen~ene
til.

•

~asen h~r sikk~rt lig ,et der i ad::3killiGe tusinue aar, og vi
f,rilleneraen faar l"v til r.t lig~e ubesk:Bmm"t.uden fredni!lg3-\"l<LVnets
besKvtt",lse."

N~vnet skal hertil bdID:rke, at det er U1ID0dsi62lig~, at fred-
nin~en bør iDd~reb i ~en enkelte l'dsdJers eJend0msr~t, m~n ~t
sE.ddant illd~reb sker v~d alle :r::dnin;<::r"6 er hjemlet i ~·wgivnln~e
løvriit er skrivels~n i 6ir~kte mll=~rid med de un~er sugens be~al dling
fr:, 1 ',lseJerne fre:ns"tte udtalel~=r, iuet ;..rc.':tiskt_lt s::ntlie;e
lndseJer'e bee':I"....nJcr deres erstatnini';skr.ovv"d her.vlsning til deres (
mul16heder f"r salg :nej b2bY~6clse for øje. ~t,å~::3enhar ligget S1m
den g2r Ida; i adskillige tusinde aar er ~bdstrldeli6t, men den vil,
efter det af l 'dJeJerne ~nfDrte, net,p ikKe f~a 10v "at ligge ube-
skæm:net ..Iler.fredni:l:;;Sl:-.vr,e'vsbtlshyttdlse".

Under de :..fn',:net c f" 'ldte møde med l 'ds~erne har disse ar.ført
følt:ey!de:

Vl;;) Lnur. C:.:lS"t<o:len (8& 5kuJ(l",lev)ha~' bem',rKet, åt hc.ns
ejt:'"c;"mer tJr",ndt, '~ at n'.n "!lSKer "t :l_l~e grunden til dn entrepre-
n0r, (ler ~bt=r "t ",r"ve ",re!. ~,et vil betyu" et tub i'or h&.m paa 2U. rA..I"

Kr., hvis aen~e anv=~~clse af J 'rJen flrhi~Qres.
Jens Dåm ( c. ~ku;dclcv), der lli0atefor Fru ,lia ~aID, hsr

erkJ.tr"t, "t h,.D 0rl.ker _t Ers.ve srlls s lIDfør )';·l_~r., ~g e.t. at
&nlæp,!.edriftbby=,:.ln::;"r,men kun.:._iJi:,;e_.nC:;lv8n~c:;et erstetnlnooc},rav.

1a1'6 Chr. 1c.rs~n. (?'u SKuldelev) har 8rkl~ret at h~n hiJtl1
hel1'ilJ~vun(Lt lu-12 rl:l.br.:::ndea.r11gt paa arealet.

~0mrerillester Jens Jensen (23d, 12c, 59d) hor erklæret, at han
f0rnylig, er b,,~yndt bt grbve crus, 1V d ha~ ~gt~r at f0rtsæ~te med,
samt at h~n aet~r ~t opf0re bt eller to s0m~erhuse paD sit are_l.
Han kører da~11S ca. 4G nl. m3terieler v.k, "6 f1rbeh"lder sig
erAtatning, hvis denne udnyttelse s~andses.
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Niels Kielsen (21d, 41a) har erklæret at han hidtil har taget lid
grus. ~g at han €nten vil bygge pae grunden eller eælge, liges~m han
har pgat~nkt at plante grantr~er til salg. Han har fremsat et erstat-
nin ;sk1'av paa 2. (,00 Kr.

01uf Jensen (17c) har erklær~t at ville bygge hus pca are:let
eller sælge den til bebyggelse. H~n har krævet 1.000 Kr. i erstatning.

Henry U~dsen (?0d) har ~rkl~ret, at han har plKntet grantryer
pea areLlet, ~g a~tel Dt b~bY:6e oet. Hen har krævet en erstbtning
"Daa 2. (Jv{) kr.

BaptiBtmenigheden (101) har erklæret, at den agter at bebygge
grunden, der staar den i 1.vJV kr., forujen uj~~fter til brønd.

~rne GulaurauQsen (260, 14c, 15b) Ddr Lrklaret at han 0nSher
at plE.nte fruhttrBer ps;: 14c, ng 150 ;,~l bakkens kant samt or,sætte
et højt LeneE:;n.

Poul Rasmussen (llh, 17d, 13b) har erklæret at han ønsker
:;,.tsæJ,;e til beov.-:gelse "g f·'rlL.:lger5.1.10(,kr. i erstatninf,.

Frk. ~~lly 01sen (25d) har ved 3in br,der e. 01sen erkl~ret
:;,.then;;s areal ønskes s'lgt i 2 parceller til bebygbelse.

IJluf Andreas Ht1tters (lua) har erkLuet, at det meste af hans
areal er en oaKkelnd, der øn~kes s'lgt til bebyggelse •

.Er~k ....=itztøl (.22c, 99, 16c, 24c ) har erj{lær2t, at hc:ns
&re~ler er bCil.kel'ldd=r m,Q juh,t!J3cr. Hbn ts ..;er d"r!1~s en del sand.
Han kræver differencen mellem lcnubrugspris ~G by;gepris i erst~tnin~.

~arkvarJ ~bnsen (99, 1ge) nbr f'rkJsret ~t huns erB. ler 6-7.000
kv. blen, staBr 11am i ~1. v(J\) kr. De er uo,,=uk~ende købt med teby",;else f'r
øje. n<::.Yl f'rlar,ser 50 a 60 øre i erst:::t!lint;1-1'.kv. Eolen.

~vi~eh,lms Lige lag hul' v~d formanden, pcrc. Anders feter ilaLsen,
3ku'aelev, erklæret at det hiatil h~r ladet hente sund "S iras i aasen
tIl rc;cr ti 'n af diget 'g h-r orntesteret m'1Q freaningen .

.r',le"(l'illS!IL,;lerfnili,:Jsen (13c,17e) hul' erklæret bt ville bY6ve
et hus p'. c. sit are,,}. Hdn har f'r c... Z ,LI' slclen beta.lt arealet med
750 kr. 'g h~r p:.n18t l~b~lte pcc de:te.

3'gh 'Jder l. Pe:ersan (12h) nbr "rklær-t at hun .il bebygJe
e;rUI.1u,:;n, nv ~rpG.e- ::r npfe;.:t c:t mC:..to::rlc;l~ I{Ur.

lDg~niør iJl~rtEen (12i, l~K) har erk:~r"t 8t h~n vil beDyg~e
s~t ureal 'h pla::te fru.btt1'o"r.

:;'atfred :l"r,sen (46a. 77al, 77~) n[,r pr-,testeret m ,d frednini""l,
':s f'r!.Jeh-,ldt ::~~ eIs~btnil1g, lJvis re;. t~l _"byt:..e1se n_gtes horn•

hnrresp'~den~ ~urt Veid~dbs (77~n, 77bo, 77b~, psrcc:: ~f
770. '2 ~f 77f) !1"n hnf01'"r, bt !leon ht.r iLt~lt ~,,11 13.:)'~Jkr. f)r

I

B~21C r;rur.de. :i::..n or.tsrl.er ~ t by~.'"')e ~ nLlbe paj, .....bS-c!l, "5 ~:!'_~vcr lf:.J.ld

J~tte n~~tes h~m, 13.GL~ kr. i c~'st.~t~ln~,s~mt 2~stbtning f0r l~Je
Ob Ciis"vn.

r'isker Nic')laysen, (770) h",r kr vat 4-5. (,')0kr. i ers~' tr.ine;.
hvis h~n ikke Ldn fa~ l'v &t oYu~e pa~ ble_Jet.

}src. h ners ;eter H~~sdn (77g, 77ctb, 77z) har f)rtEh~ldt
s~~ "lst~;;ni:1i, nYis h~n i'ke, s,m 1J":.t'On.ct,y:~<nbygg2 "t nus til

S.Lg selv p~:; =..3.::: ~r..

r
I
I
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Glaf Chris:iansen (77e 77ay) har udtalt sig i samme retning.
Danmarks F'r~lQref'reni~g har Jdtalt, at sre~let (77ap, 77af,

77bd) er købt f r at f'r~ningen kan byg~e et børnehjem paa det.
Pare. Jergen R. Danchert har f~rbch'2dt sig en ers~atning paa

50 øre pr. kv. alen, hvis h~n ikke faer l~v at bY6ge.
Propriet~r V.B.Nielsen (la, ld T'rpegaErd) har kr~vet en erstat-

~ing svarende til den s&mlede erstbtni~g f~r s_mtlige øvrige l,dsejere,
belie:;gende"v~rf~r h:..nsE-re"l.

Pare. Anders Nielsen Heckmar~ (lz T,rpegaard) h~r tceet
f,roeh,ld med nensyn til gruti~r~vning.

Murermester 3ig. ~asmussen (le, lf, 70rpec~ard) h~r erklær~t,
at han ~~ h&ns mDd~j~re ønsker at npføre et hus, 'g at de krÆver
40-~0 ~re i erstatning pr. kv. alen, hvis dette nægtes d~m.

Fru Karen Lund (lab T0rpeg_ard), har erk1~ret, at hun ude-
iukkende har købt grur.den til o~bYb,o;else,f~r kr. 5.UA). Hun vil an-
bringe h~set p~~ ~as~n.

Th.-,rkildF. Christenb~n (l af T"rpe5~ard) har anført, at hEn

allerede er i fEra med et 0f>føre et so~erhus.
Kaptain C.F.Hansen (12g, Skuldelev) har kr.vet en erstatning

paa ?,,, uu() kr. ELm h8r Pb~ talt st der i ca. 6u oor ikke hc.r -,',r"t
~ravet crus pcc hans grund, men ~t tiden nu ~r inde til at begynde
herp:.a. ;)2. der tillige efter h:m::;;!Lld:',,; findes kalk paa grunden, mener
han, at den vil kunne inutlrulJ;ehLm aarligt 5.()(J(, kr. Han hur desuoen
t~nkt sig at 0rf~re et lille hus paa &~sens ry~.

Her~i over har en ræk~~ l -jseJere frern_e~dt en pr -test~krivelse
mod frednir'ssf'r~- het, bv -ri det h"oder:
1. "Det kan ikke betragtes at V'Ere af v-ose'_tllgbetydning
for alm~rLheden .:.tfreoe et s",a s:sides ll.c.~;er.de~mrabde, hv"r ingen
fremmeJe :JJen:Jebxer:r"'I'des.
c.. Pab den all,,:e.iefr"ueJC' d:ol",f c,~s,"n'vC'nf r 3kuldelev Havn
fir,des udrn-rkede UdSH:tspunkter, r.v'rfra der er glimrenie udsigt 0v~r
f j orden 0g den ,mliggende egn.
3. Je s=re~ne planter, ~er bl.a. er for~aalet med fredninben,
finJ.es li~~l"cies P:_b deL ur::ocrpunkt 2. 8r.førte areal 0g paa skr!:':-.ter-
ne m,o f J orden, ~v ,r oer i~~e k~n olive tale nm at f0retase f~r-
81_1ring ~f lS~J~~:~et.
4. Den trTplantning, der i aqrenes leb har fundet sted pas a8sen,
har kun biJro -et til at f'rskønne denne, "g en f',rts·::ttclseheraf
med eventuelle Sll,~'1usehist -g her vll kun bidr:J.-e;vderlig:::reher-
Ll. fremf'r at aasen lig_:er ube' Lntet v; "de hen."

~et m~a aog bemerkes, at d~r l',Ren indvendinger blev gjnrt
find frednin~;en r.f d,m af f 'rsl:..:et 'mfdttede 'del [..fK 'hnlms ~~"se
~g intet erst~tnin~Ek~ov fre~s~t i .len f'rbir.dalse.

Af panth'lverne her fi"E; 8min~steriet freC1sf-t;rov 0m udbe:"ling
af =vt. erst~tnln~ til u~knln~ ~f 5t~l~hyci=Jn~1~~n i ~7e m.fl.
Sku1d"lev Ey 'l"; ~,gn, Jdr. vl",f ChristLllL2Yl tll rest 211)Kr.

Iiet fre,nsc.t:e f 'rslbg bør efter flert[ llets 1).8f~ttelsefre:IL"TIes.
~kuldel,"v ~:,s er ikke 31ene af st'r Llr.d21;o~~lie;virkn~ne; '''5Lf en
2fter sJæll~ndbke f')rh0ld , sj~lden st)r~]u~et skønn=d, men den har

I~- -
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tillige st'r videns~3b~lig interesse, saavel i beol 'gisk s'm i botanisk
(og derved ogS~a i zooloeisk) henseende. Di~se værdier bør ikke øde-
lægges ved planløs og spredt gravnlnb og bebyggelse paa aasens ryg, og
faren er netop stor her paa e;rund ~f, at aasen er spredt paa mange
h"nder, og "pde"2.ti us:=:dv2.nligms.nt;eog srnaa lodder, ligesom ogsaa
beplantning med ~r~~treer, der ganske udvisker og skjuler aasens ka-
Takteristiske og smukKe pr'fil, maa undgaas. Aasen har ligget i ca.
20.uuu aar 'g den bør efter flertallets mening ikke kunne vunsires
'5 øael.g6eS af ~ ~le faa mennes~er for al fremtid. Et mindret~l har,
af de i åen 'v nfor citerede skrivelse fra Gogneraadet angivne grunde,
villet nLgte fredninben frem~e.

Af dlsse hrunde vil iredningen i 'verenss~emmelse med fJert~llets
opfattelse V22re a-c fremme i det nedeIlfor ::mGivne omfang, ldet der
med hensyn til ~rænserne for de af fredningen omfattede are_ler,
nenvises til (len veclh~ftede plan, paa hvilken e;r--n;:;,,"rnefor brealerne,
hvor disse [016er ;:;kel.veje qe; li~-nenu.e, er' fremn-vet med krydse:ie
linier og iøvrlgt mea ul~a ~tiplede linier. mdalsat i F.t. faste skel.
Af planen vil fr~WAb~, at en VB cntlig del bf arealerne fremh~vet
:ned rød farv.e. allerede paB grllnd af den af str3.ndfredningsko=issi"lnen
na"laGte b:vgAelinie. er unddr<:>get fra lJeLJyge:else,li"es"m en læn{;ere
strækning bf m~tr.nr. la TorpegaarJ _r f.edsk,v.

.FredninbJn frem:nes h,,"l"efterS8 _lejes, Olt de ,mhunJ.lede arealer,
nv 'r lkke s.rllse b~stem~elser idet føl~ende er ~nført, sksl bev:res
d~rved ~t gru~_r~vnlng ~g sndrd indgl'eo, hv'rved ~asens f'rm ~ndres
eller sk~mres ikKL m.a fInde sted, ~t oebyggelse Olf en~ver ~rt POl8
åre~] erne :r f 'rbuJt, et b_pl::.ntlln; ik;;'e.naa f 'reta:::,es,at der ikKe muOl
anbr~nges ledriin,J;8i;,:,s~~r,. t at 'r",-::ten,s~e;,g'rjcr 'iS j ·rdvrilde lkke
maS ~j~l~~, es e'j~r fJErnee 'g e~delig s3DJedes, bt der paa 77 af, 77bd,
970, 770, 77p "'S 9"Ol Jkul del~v aabnes ade;an,;for 8lmenneden til een
sti ""b 0n uQoi~tspl_ds.

~f A,n"llms t~'se, der støder op til "'Olsenfredes ~en sydllGste
del, d.v.s. J8n 6el, Jer li~;er p&~ IDdtr.nr. da, 248, 23c l2c,
21b. 2ld, 13a, 17c, 9a "'g 90, sll ..leJes at Q.er, ud 'ver det f)rann~,,:,vnte,
ikke ma~ f'ret~~es 0pfyld~lng e-:er henk3stes affald, d0~ bt (lEt til-
laQes, at d~r nenl~,;;es affuld pas m&tr.nr. 8~, ~vis åre_ler bepl~ntes
':led]rvtræer ,;:.buske ud ro':;v:;jen, sbc:]ede& 3t :nbn i:::kek8n se
affaldEt nelfra, ll~oo'm det f'rbvd3S ~t udJybe ~k~lEter~nde 6r~fter,
&t f 'rc~a_e udpu,n;rllng, UL'minc;, uuc:r.)ftnlnc, '''.4~tJ.ver:n6'i!, oe:;:la:.;t-
lJir.~. :;l'~::JrJiI~o....:t"r,ec:rc\ining ,r l'u.n lill.,6.tvest for :len st 're
li:q:det;reft, r~rskær ?r till,it, ll>.}r m'fo-cner lsl ..,.:;t,plukhubst
t ill:-. Jes pas Dc t l.'"".t-; 2 J SE- &..f ~t :U:.... letrn2.1.'r.e h'11des ':edE:' i VJ le: J

':lUll;t ~mfrnR, sJ ..l~J=s ~t bl~k, el "b pil :i"lmlnerer.
::;,b~,d:-,i: __?;"rlle,:i,-rer fe-~t::l..t lJ.:'" .. ~r {,en,,-,ntil at L.n.::to.-_t

største ~nt::;lrJ'~rcLllern-llllr-;_ar un~er mlr.C:l'e1.,n:i:;r<l.,:seJelLl.'::lme,poa
hvIlke ud~tvknin[ kun k~n ske ved dl~per.::l.ti~, ~t j 'rJv~r~ierne
er, f 'l n'v2dpcrt~n_ vcdko~&~nde meget lsve (2-3-5uu kr. pr. ba)
Og til oet f 'r2:n '[[I :3tr~",;",by;;;_:~]inJ."':;frec:.~l~ov~:)førte, bllver
nerEfter fcl~e-Je;

•
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I Skuldelev by "g s')D'n:
~atr.nr. 12g: Kapt~jn C.F.2ansen, 1imfj'rdsvej 48,
Købenllavn F •••••••.••••••..•••....••..•......•.•••...••• l. (Jt;u Kr.

M"tr.nr. 8&: Gdr. Vigr;.0 Laur. Chrlste::sen, Skuldelev ••. L 2 C!C!
Matr.nr. 8e: Fru. ',lga Dam, SkulClelev.................... 20(,"
Matr.nr. 24a: (;:'11'. Lars Christian 1[rsen, Skuld"lev ••.• 2(; J

M~tr.nr. 23d, 12e: Tømrc1'~est~r Jens Jensen, Sku]d~lev ingen
erstatning, i:'1et grus,;ravnine:; till::.des s 'ID f"rhen, lig,,:;;,ID de for
denne nødvenGibe indr~tninger mas npføres, heru.nder et til 'helaa1's
beb(\else indrettet hus, umiddelbG.rt syJ f"r ve.ien, d'Jg at tt::e;ningan
til dette skal f lro.læf;t:;es f1'edni:-J.;sn!. vn~t til ,;",dke:Jdelse fflrinden
opføre:-sen p~a~egynaes.

Matr.Nr. 21d: P~1'e. Niels ~ielsen, Skuldelev se se~ere unler 41a.
Matr.nr. 13a, 17e: N'rdisk Dr"se- og Kemik~lief~rr~tning,
Ragnsgade 9, Køben~bvn........ ••.• ... •.•...... .•.••.• ••• 50 kr.
(H~rwlder er IDe rChn8t len d81 ~f 13~, aer li~~er under K~-
holrr.s m'se.)
M~tr.nr. ge: Jr,,~serer Julius SCh0U, Kr. Zarthw~ans Flads 83,
.KøbenI1avn.. •. • . • . •• ••• . . • .. . •. • • .• .•. •••• . •• •• •• • . • • .•• • 21.0 kr.
idet der ti] lades .=,ierJn at pl[.nte fru.:;ttI'±'er paa are~l et, sernt at ..,m-
bY~fe ae ~erpa~ v_renJe by~ni~6er, d~: først efter f"rud indhentning
Lf tilJsdelse fra fr3dnincsn~v~ct.
MGtr.~-r. llh: Pc.re. -,""lul RGsmusscn, Skuld~lev .
Matr.nr. 25d: F.rK. i':'lly ()lsen, SJ:uloL::ev kr) .
Ji:.tr·.n.r'. Iv&.. Glr. lll"f HUtters, Skuldc:llev .
Matr.nr. 2'e: Pare. Erik A'Ilr.litzo:!'l, Sk>..lldelev .
~etr.nr. ~6d: Gartne~ Arne Guldbran5sen; Skuldelev~ •••••
Matr.nr. 1ge.99: Kaj Ernst ~arkvard Hansen, Skuldelev •••
Matr.nr. l~c, 15b: Gartner Arne Guldbrandsen, Skuldelev.
Matr.nr. l_c: Pare. Erik Am~itzbøl, SKUldelev •••••••.•••
~btr.nr. 2'5e: Pare'. '1; ('rr. "",ierregaa:r;:di Skuldele'l[ ••••••.•
Matr.nr. 2Jd: Pare. Henry Madsen, Sku delev •••• "••-.;·.,. ••.
_Matr.nr. 101: Bapt~stmen~ghedan O~ Fr.ber~ S2e4dere ••••M"tr.nr. 1)0, 170; .rsre • .t'''UJ. !:(,;.s::nuHc_n, u"UHL~EV ......
M"tr.nr. l,e, 17e: l':.iend,,;nsID'!'cler K. Philipsen, :!8.r':Lkell"t
7f.lnl.,6e. . • • • . . . • • . . . • . . . . • . . • . . . . .. .. . .•.••••••.•.••••
l,:&.tl'.l\r. 26e, 19c: Bic.vler H.J.R.Bendt:3en, SkuJdelev, •••
Mdtr.nr. 12b: fare. J..,hs. E.J.A.Frederll:s,,~,
Matr.nr. 12i, 12k; Inger-iør ~m. Ejler~sen, Arnevej 26,
Brenshr.i· .•........•..••..•................••••.••...••.
~atr.n.r. 12h: Tø~rer::nester F.A.Peters=n, 3kuld81cv "g
b'_'h,]d"r ;{.?ct~rc_:., ::u:nblo:rla;:j"'c=>:.le 13, ":ohvrl .
d~t b~~~l~eS at det pa~ r~re:llen li~;g~~e skur vl1 v~re et
fjer'ne l'.Co"n 3 -;-dr. eft'J~th-erv'Er"ndc k~{.~_lse gI' bL.v t ;';;;'u"l:'c-'

;,:str.nr. 24c, 2?c. F:re •. "rik Ammitzbol, Sku=d31ev...... 3~LJ
iI:atr.nr. 21:l: Axel" .1J.. :-Ju::sen, Sku-jelev.... luv

• 10e kr.

1'50
15 () "
Pil) "150 tt

300 "f 00 ""~~R "00 "6~O "u "

500
3VC!
l r,C! "

7(}'; "

550 II

"
i,:~tr.ny. 14d.; Cl.lorn 3Jerre_as:'cl, SAul(J~lev 1:)\,"
M"tr.nr. 15e,16b: 3dr. -usu'~lnus :hristi;' . .::en, S\':u-jcl?v_·dr. 2..() kr.
!..8tr.nr. 39i: Iø::ny:r:n32~er cTens Je .sen, Sku~dolev....... 5f) I 1:1'.

!l'..-:tr.nr • .5?c~ Pere. A.xel :~3:J~2I', ':1-:uldJll2V, ':"~~.;;l: e}3·~ ..tni~'J6, l.det
l1~t tilJc.., ..es, at der o:;fcr~s en enj~elt u~t.)J; else P.;;lL P::'1'c2Jl~n

n L r.rn;; Bt v~.l;;n -cil Jvin;} 11m, J.)6 Gt t':;_YJ:iIJ:S fK~rBt 'v11 V re at f 'rcl~:. e
frednini";bTI _Vl.c t t il g 'Uk~[,:l o] 6'::.

r
I
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Matr.nr. 41a, 21d: Pare. Niels Nielsen, Skuldelev ••.••. 3CU kr.
Matr.nr. 41b: Kunstmaler H. Thuesen Brun, Skuld~lev, ingen erstat-
ning idet den bestaaende beby~~els~ tillades.

4 ti a/. -ME::tr.nr. 42a, 4390, 45a: P:.re. Jer:s ;.• :lans..:n, SkuldGlev.12l,lI kr.
M,,-tr.nr. 46a: P"re. :; ,dtfred :-!Clns~n, Skul~elev 3~JlI
M2:tr.nr. 47a: P:lre. r;iels :Fe'::er Jae,b Fetersen, Skuldelev 3(;(, kr.
Matr.nr. 77e: (den vestlige l,d) Gdr. Glbf Chrlstensen,
Skuld~lev .....•.•••••..••..•..••.•...•.•....•.••.••••• 3()(, kr.
Matr.nr. 77g, 77ab, 77z: Gal'. And =rs I'eter }l"'Lsen, Skul:J."lev,gr,CJ kr.
Matr.nr. 7783: Pore. Niels leter J~C00 Petersen, Skuldelev l(,CJ
idet :r~~:rcvnin6 tillades i iet 'mf~~b der er n0jv.,-ji6t, f'r at
staffe ID3terialer til v~dliSdhn]jelse 0~ udbedrin5 bf det u!:Jer
Svinab,lms Di~ela~ h0rsn~e dige.
!i.atr.nr. 773Y: Gdr. I,ls.f C 'ri:::te:-lsen, Sr:uldelev •••...•. 25).- kr.

Skuldelev;
1btr.nr. 77ae, 774 93, \I'.8t1i;e 10J: Parc. G0dtfr",d jj8Dsen, 650 kr.
Matr.nr. 77av, 77EU- Parc. 5i21s Peter JbC0b Peters~n,
Skulc.~lev 5(,(, kr.
l':>,tr.nr. 93: østli;e Ild: pore. J'dtfred ::l:,r..=sn, Skuld'~lev 5(JlJ k ••

Matr.nr. 77m, 77 l, 77k, 77e, 0=tll~ l'd. FEre. Svend Gluf
F'1ulsen, 0kuldelev..................................... 121", tr •
1Ltl.nr'. 77om: h.I\i.hc:lsen, BlrK~d ':L:;erveJ 7', Kbhvn. ;;.V.
l~gen &rsLatniJl~, idet det ~ll~l~~e 0·~~rte tl'!~US till~jes,
d'-'e; st f'rsrdl';'n,;, tilbYGning -ller G"r~'1:'f.:;r-=lse kun kan ske 'ed
frednin!sn~v~~ts til1~delse.
M~tr.nr. 77bn, 770'-', 77op, p~rc21 af 77j, ~,cnu ikke m~~rikulerat,
77bt: K0rresp md"nt Kurt 7ieidhil8.S, RUIDCfnleis_.ade 16 Kbhvn. S.
In~en erstatning, ijet ddt tills~es, ~t Jcr ~b= cat sa~leJe ~r~~l,
d~~ ikke P8~ østskr~nten, 0pfcres lnjtil 2 Se]v~t2n~lJ~ betiyggalser,

maa n0dv~nulbd lDp:~tnin~er, j~i ~t t-~ni~J_~r vil v~re 3t f'rs-
læge:;e freanir,,.::sn--·vr,ct ~il C'd:: Yluelse inlen npfc-reJ ,,{en, li,?,es 'ID

plbcerin~ kun k n ske =f~~r S~illrdGa med UDVr2t.
Farcel af ~~tr.nr. 77d, e' jnu lkke m~t_i%ulcret: Barbermester
Mfthler~irth, Søborg H'v.d:~de 134, ~co~r~, i~. =n ~YS~~tnlng, idet
dsr ul'lvliL~t 81" '.;f0rt et hus p.~ a1'c<_:~t, d2r i :::5il.L h l~ed 11-..)_2T
i::~dE::J: 'r u.·:;t 1.::nr23.de, der '-:.fattes :::1' s:r ~.~,juyo;:_ eJ in:!. "::TI.

r~,3.~Y. Nr. 77f: P re • .],)h8. I,OU1S Jensen, Sl.-u:c.]ev, lnc;oX: el-s ...~trnll';,
h ...lc u:--::lst hl:"'.l.i~~'::l..:r i·,1.1~::l:·"\r sLr_ l,... 0Yb_l\'"2. lEit=ll.

bL~:r.nr. 77.!i: P.re. G"j~fT'":"j :~:...n~~n, :.rul..:.,::;]cv, ~f s..r'2_~:t h:-nl:...;. 2r'I
IIietr.nr. 77b; P_trc. "nl rs P.:;tsr :'~ 'sen, Sku1d:.lev, ??I,C kV.:L.
irLen flr ::rs .LYP,g=1inidJ 2')1, kr.
M3.tl.nr. 77J: Fl ..,ksr :~ r.l.':: j..::~~trlt..,) 0'.1"'1. :~lcnl.:..i_cn, :k1l1 :ev,
6,IV.,) kv.m. l.'~7D 1'1' _-r-,~ .• ~::._ ,.,~ln.Len 3CJ kr'.
1iCJtr.nr. 77e, 77:.;y. lil"f ~:ll"l_,~i~v.seJj, 0ri.U J:l=v. llJo'Jl.f) kv.m.
llJ.len f.-,r "ty _ ~oy :oellnl.n 3,,1, Kr.
(3tr.nr. 77g, 778b, 77z; 11.0~0 ri.v.m. inJ~n 101'

str_ ....Jby,>..:r;elinien •••••.•.•••..........................•.• 31)0 kr.

Mdtr.nr. 77ap, 77:d, 77bJ. n,n1i,rks F'r-1-':r~J', r..Ln,;, Ir~nve.l
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19, Kbhvn ••••••....•••••.••.•••••••••.•.••••.•••••••••••••• 11.JGu,vGkr.
idet det tillbJes at de allerede bk3i_~ire~de by~nin~er u~v1~es.

~ver 77bd 'g 77 af ~~bnes a~;BnG r,r 0ffe~tligheden ~d den fra
veJ~n lBn~s str~nd~n før=~de 1 m. bred sti, ~il Set pu~ 77 bd o~kr1ng
ledn1ngSlL.Bster-ne b_lii:-~er,de a~e",l, L.lt 65;J kv.m. åer lig:er inden
for otrLrdbygselin1en.
I,:utr.nr. 77æ: p:.rc. Niel.O l'Gier :.nd",r",en, :::kuld",lev, irJ~en erståtning

idet ejend'~~en er beby_ -et 'G henl~soer i h=lhed i"den f,r strand-
bV~;21.nien.
Krtr.nr. 97b; Ulrich 7asche, c/o kaptain H.H. Resche, Str~~d~a5e 48,
Københ~vn K •••.•••...••••.•...•••••••.••..••.•••.• , • . ••• ••••• 6,.0, ',r) tr.

j det der 'vel' pa rc-,llen &abnes :.:lLS"ne; r"r 0:t'f_!:tli~!>_-l_r. ::J.f en 'vel'
denne før2nje sti 3 m bred _f ",re31 l", kv.æ. ca. ?7LI.J kv.m. inden
fnr sLlaDdbj~;elinien.
Matr,nr, 77x: ~isker Jens ~:~rius Pedersen, 3kuldelev, ingen erstat-
nin~, idet D8rc~11en, der er b2by~:_~, i sin helhed lig~2r indenfor
strandbY~~clinien.
;';"tr.nr. 770, 77f.. 'O[.rc. J::r,,:en n'le:nussen ::Janchert, Skuldelev 6uG,(J(; kr.
1det Gcr ~(.bnes a-l,;c.nb :'''1' ,):lclJtll,;:;neu<;;n ad d"n 'vel' parcell,"I1 f,;rerJJe
"ti") m bred af e:rec.l ::75 KV.:I!. 5.(J:hJ KV.l:l. lig 21' inClen for
~trano.byg6elin1en.
I.:atr.nr. 77n: I/S Skuljelev br', 3kul.l<.1"v L1"~en erstbtninE. hele
::,re81e1.. li,;;,;er inCl3n f"r Jtr:.111o'y,:;;.;el1nlen.
lli'3t.r.nr. 77bi, 77bk, 77b1. J<Ja: R. Raa.:'l&.u;e Je:Jsen, Sku:delev 3Gu,i)G kr

,I

idet Jer ao.bnes c.o:,anc: 1',1' 'ffentll.;heuE:n til l' ,'ro.sel aCl lien "vel'
9LJGføreL0.e sti, 3m bred, af ["re[;.1 L;G kv.m. EJenj 'mm:=n er bE:uygget
og ligl~er i .:let v-,,oe:.tlic;stel:.den f lI' stra!1-lbYb.i.:elin:'en.
llatr.nr. 77b-1' 77bs, 77br, 90 b: Slc.0~erffiest"r L;"rtensen,
Skul delev.. ••••.. . ..•• .•. .. ...••......•.•..•••••• .. • .. . . . ..•• 300, (J'> kr.
es. 7.\.:\.(, kv.m. ligt~l,jr inJ.en f...,r strl,.~~.:.;bY ..021inl€.n.
Matr.nr. 773k, 77<'ffi, 77s: :Zrn",ser~r :;vend Iverm,es, Str2'1dve.i 136c,
i:l311eruj., i:.(:,·_!l ",rst2tnine;, hole parc"llen lig_cl' 1nu"n '::'1'
strand b.yp.i;e lin1 en.
U~tr.nr. 77bc, 77a~, 77az, 77bØ; Fru larS&. ~resch"~, 7~nrc.nt=vcj 4,

Hellerup, i:;en erst[;.tning, i.let ~?r tI' 0pført en s ..m_ervilla p",a
~re&let, der b 'Iiset fr. et ':nr.,[.dt f...:: :(J x 11 ;n l:t..,er i:.o.on for
-:tre L :lD;) "'::3 lini en.
Ejer:;e 0,1' 9:;,,9'1, 17c, 21b, 21J, lic, '3c, 24o, 8a,

2. I 'rce.:::'::::tTL., ~l:ul:''21e'V :: 1f.:rh

;';atr.I1r. L .. l~; Ir0.'"Jr1=t::2r Vll;-:;' :aart~l'ld I:1elsen, :r 'rp L?de;35rd
.=ikulJelev ...........................................•.•.•. 6. 1;(J(J,(J(, }:I'.

:Iv"'rved bcm:rkes, "t åer i~l~en erst; tn1n~ y'jes 1''''1' d",n :lel af
ar8' let, co. 7 h", der E-r fr_Cl~;k0V.
~:..;tl'.nr. Ic;:', St~tshus;n:::<nQ .'1.Y!C: rs Vlr ..c lJt .t1rl.l~rsen, TJrp i.:,;.rk,

.skul::J.elev, i"::;en erst~trllng, idet J3t er tll~:Jt iJt ,)pføre de t1l
l_~dbr~gct nC~V~nJ1~e cy;ninicr.
;l!otl'.nr. Is; Stc:.t3nu<lm:o:.nd;"nders r.lels~n Beckrnann, T.):p :l::,rk,

ir.g"n erstatnlnp;, idet åd er tilL t ",t )pføre de :il landorl.:;et
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n~dvendi5e Bygninger.
Y~tT.nr. In, Statshas~end Tage ~erhard Jac~bsen, Torp ~erk, ingen
erstatnine, idet det er tilladt at opf~re de til landbruget
nødver.dice bygnin~er.
M'3tr.nr. le, lf: I.;urermester Sig. Rasmussen, Søborg Hovedgade 13?,
tilsk~Ter Peter Je[se~, Ver~landsbade 83, K~benhavn og bar~er
Kaj M:.ir.lerwirth,Søborg ll:>ved[;8de134, Køben!.3vn .... kr. 1.::>80,00
idet jet tillades, at der pas arealet opføres indtil 4 oeby~gel-
:l5l':rxJi:t~Jtxu:txJtix udI! s~ ·.X tx Jxrx PI!!':XaX'RK 2Rtx o~fi;:r.æsx iJldJ!:J.x \~ ,i?.e:ty:e~x
ser ved eesens fod o: sacledes at t~rning og placering skal god-
kendes af frednlngsn~vnet. Matr.nr. 11' lig7er inden for strand-
by[,~elinien.
Matr.!';r. 19; Grosserer !1.",'I.Schmidt,::loskildek~·. 300,00 idet det til-
lades, at der paa parcellen opføres en bygning ved easens fod, og
saaledes at tc;ning og plscering skal g06kendes af fredninrsnzvnet.

•
~atr.nr. Ih; Parc. Peter Petersen, Skuldelev,in~en erstatning, idet
det tillades, at der ap1".Jresen bygnin/;, sRPledes at tegning af: pla-
c2riLE s~al g~d~endes af fredningsn~vnet, og at de ~il landbruget
nødvendice bYGninger ffisaopføres •
10.OUO kv.m. li6Ger i~jen for stranQbyc?~linie~.
~f.atr.nr. lab; Massøse frk. i:'irenLund, Y.at!1olnsvej ?, Vsnløse
inf.en erstatning, idet d~: tillades hende at opf3re et h~s, hvis plece-
ring, størrelse og udseende s4al gadke~des af fredni~~snovnet.
~·>'t:r.nr.laf; Overas;:::'s-:ent~h::Jrn:ild?Chris ....-ensen, Søborg, ingen
ers-:atnir;'$,idet det ti llades at udvide 0[, a'llbyc-eden a11e:rede e"S18'::8-
rende ~ebye?elfe, J::J3 ~t t2~r in~ o: p:a~er]n[ sk81 f1U ~end~s af fred-
nir.gsn!.'vr-et.

Fa -talere: til de ps: l~jste freci.ninf,sservitJ.tter tilkoll:ner
Frednin?sn~vnet for FredeJ'iKsL~rg Amt og Lan:narks ~etJ.rfreaningsfor-
ening, hver for si~ el1er i forening.

Af de ved kendelsen tilKendte ersta-:nin[ssu~~er, der ialt
ud:cr Kr. 26.650,01 aaredes 2/3 af Statskassen aE 1/3 af Fr.borg A:nt.

T h i b e s t e rr " e s :
De nLvnte ejer.do:n:nefredes som anført :Il::Jdde f::Jrn~vnte

€.'!'statnins:-er.

De ved Kerd~lsen pa~lBcte servitutter vIl være at tinglyse
paa de resp~~tive ejando~rne.

J.1. B"J.cn Carl P1ulsen Th. Poulser.
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UDSKRIFT

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1963, den 18. marts 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
i sagen 865/48 vedrørende fredning af Skuldelev ås og en del af
Koholm mose.

I den af Overfredningsnævnet den 25. juli 1951 afsagte
kendelse hedder det:

"Af Koho1m mose, der støder op til åsen, fredes den syd-
ligste del, d.v.s. den del, der ligger på matr. nr. 8~, 23Q,

12Q, 21b, 21~, 13~, l7Q, 9~ og 9Q, således at der, udover det for-
annævnte, ikke må foretages opfyldning eller henkastes affald,
dog at det tillades, at der henlægges affald på matr. nr. 8~,
hvis arealer beplantes med løvtræer og buske mod vejen, således
at man ikke kan se affaldet herfra, ligesom det forbydes at ud-
dybe eksisterende grøfter, at foretage udpumpning, dræning, ud-
grøftning, kultivering og beplantning. Græsning og tørvegravning
er kun tilladt vest for den store længdegrøft, rørskær er tilladt,
når mosen er islagt, plukhugst tillades på betingelse af, at nåle-
træerne holdes nede i videst muligt omfang, således at birk eller
pil dominerer."

I skrivelse af 19. november 1962 til fredningsnævnet for
Frederiksborg amt har ingeniør Dines Jørgensen for Skuldelev-Sel-
sø sogneråd ansøgt om tilladelse til at udføre et renseanlæg i
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Koho1m mose. Det er oplyst, at anlægget tænkes placeret på for-

ri~vnte matr. nr. 8g af Skuldelev på en sådan måde, at lidt over
haivdelen kommer til at ligge på fredet område, at det består af

\2 bassiner som vist på en andragendet vedlagt tegning, men at det

senere må udvides ved fuld udbygning af oplandet, at bassinerne

l'

I

vil blive nedgravet og sløret med græs og beplantning, og at der

intet sted vil blive noget byg~rk over terræn j .

Andragendet har været forelagt fredningsplanudvalget for
Frederiksborg og Roskilde amtsrådskredse,som i skrivelse af 18.

december 1962 har udtalt, at man må se anlægget som en naturlig
foranstaltning i forbindelse med udbygning af de områder ved
Skuldelev ås, hvorom der har været enighed mellem ~ognerådet og
udvalget, og at man intet finder at erindre imod anlæggets udform-

, ning.
Sagen er af fredningsnævnet fremsendt til Overfrednings-

nævnet med bemærkning, at nævnet intet har at indvende imod det
ansøgte.

Da Overfredningsnævnet under hensyn til det således anførte

for sit vedkommende kan godkende udførelsen af det ommeldte anlæg,

vilOverfredningsnævnets fornævnte kendelse af 25. juli 1951 være
at ændre i overensstemmelse hermed.

Da en udvidelse af rensningsanlægget må påregnes senere at
blive nødvendig bemyndiges fredningsnævnet for Frederiksborg amts

sydlige del til at meddele godkendelse af en sådan udvidelse ef-
ter de af Overfredningsnævnet i sagen fulgte retningslinier.

T h i b e s t e m m e s

Den af Overfredningsnævnet den 25. juli 1951 afsagte ken-
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delse vedrørende fredning af Skuldelev ås og en del af Koholm mose

skal ikke være til hinder for udførelsen af et rens~~l~~.Jpiolo--gisk damanlæg), placeret således og med den udformning som er

angivet i det fornævnte andragende, ligesom en eventuel senere

udvidelse skal kunne finde sted efter forud indhentet erklæring

af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige del •

•'
Kaas-Petersen

, ,
~,
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U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

Ar 1964, den lo. januar, 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
i sagen nr. 865/48 vedrørende fredning af Skuldelev ås og en
del af Koholms Mose.

I den af Overfredningsnævnet den 23. juli 1951 afsagte
kendelse hedder det:

"Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede
arealer, hvor ikke særlige bestemmelser i det følgende er anført,
skal bevares derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved
åsens form ændres eller skæmmes, ikke må finde sted, at bebyg-
gelse af enhver art på arealorne er forbudt, at beplantning ikke
må foretages, at der ikke må anbringes ledningsmaster, at store
sten, stengærder og jordvolde ikke må ødelægges eller fjernes
og endelig således, at der på matr.nr. 77af, 77bd, 97b, 770, 77p

og 90a Skuldelev, åbnes adgang for almenheden til een sti og en
udsigtsplads.

Af Koholms Mose, der støder op til åsen, fredes den syd-
ligste del, d.v.s. don del, dor ligger på matr.nr. 8a, 24a, 23c,
120, 21b, 21d, 13a, 170, 9a og 90, således at der, udover det
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forannævnte, ikke må foretages opfyldning eller henkastes affald,

dog at det tillades, at der henlægges affald på matr.nr. 8a,

hvis arealet beplantes med løvtræer og buske ud mod vejen, så-

ledes at man ikke kan se affaldet herfra, ligesom det forbydes

at uddybe eksisterende grøfter, at foretage udpumpning, dræning,

udgrøftning, kultivering og beplantning. Græsning og tørvegrav·-

ning er kun tilladt vest for den store længdegrøft, rørskær er

tilladt, når mosen er islagt, plukhugst tillades på betingelse

af, at nåletræerne holdes nede i videst muligt omfang, således

• at birk eller pil dominerer."

l skrivelse af 17. oktober 1963 har Nordsjællands Elektrici-

tets og Sporvejs Aktieselskab ansøgt om tilladelse til at frem-

...
I

føre lavspændingsledninger til ejendommene matr.nr. 9c, 15b,

16h, 22f og 22h alle af Skuldelev i overensstemmelse med en

samtidig fremsondt plan af ll. juli 1963 P 79114/11, hvorefter

ri
der anbringes ledningsmaster på fredede arealer.

Endvidere har ~ktieselskabet i skrivelse af samme dato

ansøgt om tilladelse til at fremføre lavspændingsledninger på

parceller af matr.nr. l ~ og l ! af Torpegaard i overensstem-

melse med en andragondet vedlagt plan af 16. oktober 1963

p 46269/hl, 2.udgave.

Endelig har ingoniør,m.af i. Dines Jørgensen for Skulde-

lev-Selsø sogneråd ansøgt om tilladelse til at udføre et pro-

jekt til el-forsyning af et kloakrenseanlæg på matr.nr. 8a af

Skuldelev i overensstemmelse med en fremsendt plan af 31. okto-

ber 1963, P.32613/l l.

Samtlige andragender har af fredningsnævnet for Frederiks-
borg amts sydlige del været drøftet i et den 14. november 1963

e'.
-------------------------_ .._~.~._-----
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r', afholdt møde, hvori der var enighed om at indstille, at an-

læggene tillades udført i overensstemmelse med de fremlagte
planer.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde indstillingen, vil
overfredningsnævnets kendelse være at ændre i overensstemmelse
hermed.

T h i b e s t c m m e s:
Den af overfredningsnævnet den 23. juli 1951 afsagte

kendelse vedrørende fredning af Skuldelev ås og en del af
Koholms Mose skal ikke være til hinder for udførelsen af de
ovennævnte anlæg i overensstemmelse med de fremlagte planer.

\~

Udskriftens rigtighed

bekræf1:J •
,q,·~,za-,~·-j.--t!/~r

Kaas-Petersen
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Hillerød, den ~.... . ~.~.:.: .

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds ..e Adr.: Kriminaldommerkontoret

Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

,

•

F. S. nr J9.~j~.9. ~ "., .

•

Ang. oprensning af grø::t i Koholrr-rnosei Slculdelev, Skibby Kommune.

./ .

Ved brev af 8. maj 1980 har '~kibby Kommune ansøgt om r..ævnetstil-
ladelse til i forbindelse med oprensning af de øverste ca. 300 meter
af Koholmgrøften at fælde bevoksningen langs grøften i en bredde af
5,0 meter.

.j' I he~~old til Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 er
af Koholm Mose, der støder op til Skuldelev ÅS, den sydligste del fre-
det, det vil sige den del, der ligger pn matr. nrr. 8~, 24~, 23 E,
12 c, 21 b, 21 d, 13 ~' 17 c, 9 ~ og 9 Q bl.a. således at det forbyde~
at uddybe eksisterende grøfter, at foretage udpumpning, dræning, ud-
grøftning, kultivering og beplantning.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dar~arks
Naturfredningsforening.

Således foranledieet meddeler nævnet herved i medfør af fred-
nir.gskendelse ad 23. Juli 195~ ~or sit ve~~orr~ende tilladelse til det
ansøgte .

Den af ~Ævnet således'meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Kævnets afgørelse kan inden 4 ueer påaru{es t~l Overfredningsnæv-
net af den, der har begæret naturfredningsr~vnets afgørelse, vedko~-
roende amtsr2d, hovedstadsrådet, kO~Æunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af natur-
frednineslovens foroål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-

. ,

nyttes før a~~efristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.
En genpart af tilladelsen vedrægge~ .
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Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr: KriminAldommc:rkoDtorete Torvet 3-5, )400 Hilk:rød
ru. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12
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REG. HR. 1/ 9 "-Hill ered , den 2 6 r·:~: :::2
F.Snr. 11/82.

Rat~8ÆNI'8t bar ~ 4ato tUekrWet IJ~ J. ~. ~
tlt6{;1v~ C1Yl.l.1nGen1ører, f\an4ersa;ede 11. ~oo Iø~ So., &U~

&ng. spildevandsledning og pumpebrønd på fredede arealer af Koholm
Mose m.v., Skibby.Kommune.

Ved brev af 19. januar 1982 har A/S J. K. Dinesen, Rådgivende
Civilingeniører, København, ansøgt om nævnets godkendelse af etab-
lering af spildevandsledning og pumpebrønd på fredet areal af Koholm
Mose m.v., Skibby Kommune, som led i kloakering af kommunens østre
område under Hyllingeriis renseanlæg.

Området er omfattet af 9verfredningsnævnets kendelse af 23.
juli 1951 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af Koholm
r-:ose.

Af sagens oplysninger fremgår blandt andet, at projektet om-
fatter en underjordisk trykledning og den hertil hørende pumpesta-
tion er placeret udenfor det fredede område. Pumpebrønden, som er
projekteret at ligge på ejendommen matr.nr. l~, Torpegård, efter
aftale med denne ejendoms ejer, er over jorden konstrueret med fun-
dament med motorskab.

Ledningsanlægets linieføring vil i videst muligt omfang blive
tilpasset den eksisterende bevoksning således, at antallet af fæld-
ninger begrænses.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnet s kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende til-
ladelse til den ansøgte etablering af spildevandsledning og pumpe-
brønd i overensstemmelse med de fremsendte tegninger, sag 7140 nrr.
167 og 177.

Eet af nævnets medlemmer stiller krav om retablering af bevoks-
ningen på det areal, hvor trykledningen gennemføres.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

• ..1 nr. F. \ ~ -
\ '""'. -, I

- \.'- '-
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Nævnets afgørelse kan, inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommendE
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte fore-
ninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfred-
ningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens 58."

Hvilket herved meddeles .

Modtaget l frednlngsS'tyÆlsen

~~ .-1 ...c..:\.\.t .. 4.
U~ Lc.~rlt~en

Fonnand

F dn" l 29MAR. 1982re 1ngsstyre sen,
Ama1iegade 13,
1256 København K.
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Adr.: KriminaldommerKontorel
Torvel r5, )400 Hillerocl

TIf. (03) 269800 ml. kl. 9-12
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HilJt'Tod. den ~1'l r::·.·.
F.S.m 107/82.

REG. NR. ((g'6
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l~tur~ree~lnr5n=v~ct t~r ~~e date t118kre~ct S~lbby lo~~unr,
ftQfCrU?Vcj, 405c 5~lbb7, .lledo ••

•Ang. trappe på Skuldelev ÅS, Skibby Kommune.

.1.

Ved brev af 6. juli 1982 bar Skibby Kommune forespurgt nævnet,
om der kan forventes tilladelse til etablering af trætrappe fra top-
pen af Skuldelev Ås ned til Skuldelev Strand på et sted beliggende
bag stejlepladsen ved Skuldelev Havn.. .

Trappen er tænkt udført ganske smal og gravet fuldstændigt ind
i åsen som en træstammetrappe, der følger terr.ænet.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening. ~~

Sålede5 feranlediget meddeler nævnet herved i medfør af~
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende principiel tilla-
celse til etablering af den ansøgte trappe på vilkår, at tegning og
beskrivelse fremsendes til nævnets godkendelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
a: naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
~oreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygher-
ren.a

P-vl1kct hcrv~d DcCdcloc. d:~I o.lf.t{( fA ({ C
l.Is Leurit~9:1

Form::.;]::;

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

Modtaoet I frprf ....;,.,,.,......+ I
.........lir"! sen

1 B NaV. 1982

l ~·I;,....--r:;r "rt :.-..
l ., 11..1 li.rlf ...·~ erl\';l

i •II r.: l ),_./ j _ u c:... I I • _ 'V -...... • I



Naturfredningsnævnet for
rlederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommcrkontoret
Torvet )-'. )400 Hillerød

nr. (O)) 26 98 00 ml. kJ. 9-12

REG. NR.
"

Hillel"llld. den ~ 7 JAN. 1983

F.S ftl. 194/82.

.a~artreØD1DG.DaYft.tbor dasa 'a~o \Sl.kroye~ lanGlnap.kt.r
I. Larocn, Der.nobatkoD 26, 'o~oa~lbb" all.dos •

aAng. udstykning af matr.nr. 17 E, Skuldelev by, Skuldelev, og
sammenlægning med matr.nr. 9 ~ ibd.

•

Ved brev af ll. november 1982 har landinspektør J. Larsen,
Skibby, ansøgt om nævnets godkendelse af en udstykning af matr.
nr. 17 E, Skuldelev by, Skuldelev, og sammenlægning med matr.nr.

9 ~ ibd.
Af sagens oplysninger fremgår, at matr.nr. 17 c ønskes op-

delt i 2 parceller, hvoraf parcel 2 stor ca. 6700 m2 beliggende
vest for en derværende grøft ønskes frastykket og afhændet til
sammenlægning med den nord for liggende ejendom matr.nr. 9 fg2 -
stor 11.897 m .

Ejendommene, der er omfattet af Overfredningsnævnets kenåelse
af 27. august 1951 om fredning af Skuldelev As og en del af Koholm
Mose, er ubebyggede moselodder beliggende i landzone, uden land-
brugspligt, og benyttes hovedsagelig til jagtformål. Der sker
ingen ændring i arealernes anvendelse og foretages ikke bebyggelse
i anledning af udstykningen .

Skibby Kommune, Byrådet, har anbefalet projektet.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Hovedstadsrådet som zonemyndighed har i henhold til by- og

landzonelovens § 9, jfr. § 6, meddelt tilladelse til det ansøgte
på betingelse af, at den udstykkede parcel sammenlægges matriku-
lært med matr.nr. 9 fg.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredningskendelse af 21. august 1951 for sit vedkommende tilla-
delse til den ansøgte udstykning og sammenlægning i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger på vilkår, at den fra matr.nr.
17 E frastykkede parcel stor ca. 6700 m2 matrikulært sammenlægges
med matr. nr. "9 fg.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

:
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret tredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til ejeren."./ .
Hvilket herved meddeles.

• dl11 (1!d.41L/u
Lis LaUrllsen t

FonnMØ

•

Fredningsstyrelsen,
Ama1iegade 13,
1256 København K.

Modtaget I fredningsstyrelsen

) (; JAi\. 1983



\ N.turfredningsnævnec for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontorete Torvet }-~. }400 Hillerød
11I. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

I

G 1182·,R,E • N R. Hillerød, den 9.juni 1983
F. s. nr. 21/83

Modta.get r frednlnosstvrelsen

1 O JUNI 1983

Naturfredning.nævnet har dags dato til.krevet landinøpektør
J•Larsen , Degnebakken 26, 4050 Skibby således,

.Ang. udstykning af matr.nr. l ~ Torpegård, Skuldelev, Skibby Kom-
mune.

Ved brev af 11.februar 1983 har landinspektør J. Larsen, Skib-
by, ansøgt om nævnets godkendelse af udstykning af matr.nr. l n
Torpegård, Skuldelev.;

Ved nævnets kendelse af 26.marts 1982 godkendtes etablering- -- - - ...--. - - ------af spildevandsledning og pumpebrønd på ejendommen matr.nr. 1 ~ Tor-
pegård, der er omfatt~~ af Overfredningsnævnets kendelse af 23.ju--- -li 1951 vedrørende fredning af Skuldelev ls og en del af Koholm Mo-- -se.

•
Ifølge fornævnte skrivelse af ll. februar 1983 er arealet stort

ca. 50 m2 til kloakpumpestation eksproprieret og arealet ønskes fra-
stykket ejendommen matr.nr. 1 ~ Torpegård.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Danmarks
Naturfredningsforening og Skibby Kommune.

S~ledes foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23.juli 1951 for sit vedkommende til-
ladelse til den ansøgte udstykning i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger.

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 påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og ~tutianer, der virker for gennemførelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tillade~se kan derfor ikke
udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

•
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r;:;.turfro6n1n2.:m:.'Voot hM' OhF'1l~t.e t-lul<re'Yc-t &ttlt'~: l..!r"!"!"':~-:, fbC~~et..
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~ Ang. trappe på Skuldelev As, Skibby Kommune.

Ved brev af l~. juli 1983 har Skibby Kommune ansøgt om nævnet:
endelige godkendelse af etablering af trætrappe fra toppen af Skul·
delev As ned til Skuldelev Strand på et sted beliggende bag stej-
lepladsen ved Skuldelev Havn og i henhold til medfølgende tegning.

Nævnet har ved kendelse af 17. november 1982 i medfør af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 meddelt principiel tilladelse til
trappens etablering.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-

ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til.den ansøgte etablering af trappen i overensstemmelse med den frerr-
sendte tegning.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslo~ens § 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, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58 .

./. En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til byg-
herren r

. LIs U:;untsel1
Formand

Fredningsstyrelsen,
A ma l i e g a d e 13, Modtaaet Ifredninosstvrelsen

1256 København K.
t 3 AUo. 1983

!:.
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Naturfredningsnzvnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
.. Adr.: ICrimiDaldommcrkoDtoret
.. Tenet )-'. )4()() Hillerød

Tlf. (03) 26 98 00 ml. kl. ,..12

I

•

Hillerød. den. .~ 8 MRS. 1935
F.S.nr. 173/84.

RE6.Nl o (\82. co O

Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 af, 11 ap og 17 bd Skuldelev by,
Ved Diget 9.

Ved brev af 28. november 1984 har Skibby Kommune, Byrådet,
ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en ca.
38 m2 stor dobbelt carport på matr. nr. 11 af Skuldelev by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af
Koholm Mose. Ejendommen var på daværende tidspunkt bebygget, og
der er givet tilladelse til udvidelse af eksisterende bygninger
efter forudgående godkendelse fra Naturfredningsnævnet, hvilket
er meddelt af Naturfredningsnævnet den 13. juni 1969 og den 16.
februar 1912, alt på matr. nr. 17 af. Den projekterede dobbelte
carport er vist opført i forbindelse med eksisterende bebyggelse
nord for denne.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladel-
se til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsend-
te tegninger og situationsplan.

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 ?verfrednings-
nævpet af ~en, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
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af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

En genpart af afgørelsen ~r fremsendt til bygherren Birthe
Boye Hansen, Ved Diget 9, Skuldelev, 4050 Skibby.
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~.tur(r.dnlng8n.ynet her 4.'1 dato tl1skrevet Sk1bby

lommune. Teknisk Yor.altnlnt. 861edesI
.Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 n Skuldelev by, Skuldelev Havn .

• Ved brev af 28. februar 1985 har Skibby Kommune, Teknisk
Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse om-
fattende et ca. 50 m2 stort aktivitetshus til afløsning af skur-
vogn på matr. nr. 77 ~ Skuldelev by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af
Koho1m Mose, og arealet er i sin helhed omfattet af strandbygge-
linien. Fredningskendelsen indeholder blandt andet et generelt
forbud mod bebyggelse på arealerne. Vedrørende den i nærværende
sag omhandlede ejendom er anført, at fredningen ikke skal være
til hinder for den adgang til dispensation fra byggeliniebestem-
melserne i henhold til da gældende naturfredningslovs § 25, stk.
4, og som er gældende for tilsvarende arealer.

Ejendommen matr. nr. 77 n tilhører Skibby Kommune og benyt-
tes af Skuldelev Bådelaug, der på arealet ved foden af Skuldelev
As har opstillet 2 skurvogne, hvoraf den største anvendes som
klubhus for Bådelauget.

Det projekterede aktivitetshus er en nedlagt undervisnings-
pavillon, som tidligere har været benyttet af Skuldelev Skole,
og er af areal ca. 50 m2. Placeringen er projekteret at være ved
foden af Skuldelev As, således at eksisterende beplantning bevares.

På de omliggende arealer er opstillet forskellige fiskersku-

,

re.
Nævnet foretog besigtigelse den 2. september 1985, og Både-

laugets repræsentanter oplyste, at bygningshøjden vil blive ca.
4 mincl. tagrejsning. Nævnet rejste spørgsmål om fjernelse af de
omgivende fiskerhuse, og Bådelaugets repræsentanter udtalte at

, ,

I.'
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have et stærkt ønske herom, men at man ikke økonomisk var 1 stand
til at bekoste en udskiftning.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening. Sidstnævnte har intet fundet at ind-
vende mod den projekterede bebyggelse forudsat, at der sker en
rydning af eksisterende bebyggelse og en almindelig oprydning på
området.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 46, stk. l, og fredningsken-
delse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til den an-
søgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegninger
på vilkår,

2at bebygget areal ikke overstiger 50 m ,
at værende 2 skure på ejendommen fjernes forinden ibrugtag-

ning af ny bebyggelse, og
at der meddeles fornøden zonelovstilladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Skuldelev Bådelaug,
v/formanden Kurt Nielsen, Bredagervej l, Onsved, 4050 Skibby. "

,
tiv11ket herved meddeles.

dll '~((Hui(u:
Lis Lauritsen

Formand

Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K

Modtaget I frednIngsstyrelsen

2 8 NOV. 1985
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Vedr. bebyggelse på matr. nr. 77 æ Skuldelev by, Skuldelev
Strandvej 85, Skibby Kommune.

Ved brev af 29. januar 1986 har Skibby Kommune, Byrådet, an-
2søgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en 47 ro

stor garage på matr. nr. 77 æ Skuldelev by.
Ejendommen er beliggende syd for Skuldelev Havn mellem strand-

linien og strandbeskyttelseslinien og e& bebygget med et helårshus .
•Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

23. juli 1951 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af Ko-
holm Mose, hvorefter blandt andet bebyggelse af enhver art er for-
budt, beplantning ikke må foretages, ledningsmaster ikke må anbrin-
ges og store sten, stengærder og jordvolde ikke må ødelægges eller
fjernes. . -;...t- ••

På tidspunktet for kendeisens afsigelse var ejendommen bebyg-
get.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening.

Således foranledige4 meddeler nævnet herved i medfør af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 46 stk. 1 jfr. stk. 6 og fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger af 14. november 1985.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
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, ~ovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførel~e af
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naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til bygherren, Jør-
gen Andersen, Strandvejen 85, Skuldelev, 4050 Skibby.

dnl~~uLis Lauritsen
formand

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 bI Skuldelev by.

Ved brev af 3. juni 1986, modtaget den 4. juli 1986, har
skovrider Anders H. Petersen, Abbetvedvej 2 F, Roskilde, ansøgt
om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et sommerhus
på matr. nr. 77 bI Skuldelev by.

Ejendommen, der oprindeligt omfattede matr. nrr. 77 bi,
77 bI, 77 bk og 90 a Skuldelev by, er nu samlet under matr. nr.
77 bI ibd.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 med tillægskendelser af 18. marts 1963 og 10. janu-
ar 1964 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af Koholm
Mose.

Ejendommen er tillige omfattet af strandbyggelinie.
Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 må

bl.a. bebyggelse ikke finde sted. på tidspunktet for kendeIsens
afsigelse var ejendommen bebygget.

Nævnet har i 1967 behandlet en ansØgning om opfØrelse af nyt
sommerhus fra ejendommens daværende ejer. Af sagsakterne fremgår,
at Ministeriet for Kulturelle Anliggender har meddelt tilladelse
til ny bebyggelse blandt andet på vilkår, at det på ejendommen
værende hus nedrives. Nævnets tilladelse ses ikke meddelt, efter
at ejendommens ejer havde meddelt, at byggeriet var udsat.

Af ansØgning i nærværende sag fremgår, at det ansøgte sommer-
hus er projekteret i stØrrelse til enten 47 m2 eller 56 m2 beboet
areal samt terrasse, og at det eksisterende hus stort 45 m2 samt

2udhus stort 8 m agtes nedrevet.
Nævnet har forelagt sagen for Skibby Kommune, der har anbe-

falet ansØgningen, således at det eksisterende sommerhus fra 1935
nedrives. Kommunen har endvidere oplyst, at ejendommen er belig-
gende i landzone.
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Sagen har af nævnet endvidere været forelagt Hovedstadsrådets
Plan- og MiljØforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 med senere tillæg og naturfrednings-
lovens § 46, stk. 6 for sit vedkommende tilladelse til den ansøgte
bebyggelse, således at denne i overensstemmelse med det fremsendte
billedmateriale udformes som type 2000-58 eller type 2000-67 af
stØrrelse henholdsvis 47 m2 eller 56 m2 samt terrasse og på vil-
kår, at eksisterende bebyggelse i sin helhed nedrives, samt at4t Hovedstadsrådet som zonelovsmyndighed meddeler fornØden tilladel-
se.,

,

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
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, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til bygherren, skov-
rider Anders H. Petersen, Abbetvedvej 2 F, 4000 Roskilde.

d/l ci{U.U«iu
Lis Lauritsen

formand
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F. S. nr. .74187... .. .

Ang. foranstaltninger på matr. nrr. 77 ~ og 77 fx Skuldelev by,
Skuldelev, samt på umatriku1eret gadeareal nordvest for Skuldelev
strandvej .

Ved brev af 14. april 1987 har Skibby Kommune, Byrådet, ansøgt
om nævnets godkendelse af udfØrelse af nærmere beskrevne foranstalt-
ninger på strandparksarealet syd for Skuldelev Havn, matr. nrr. 77 ex
og 77 fx Skuldelev by samt på umatrikuleret gadeareal nordvest for
Skuldelev strandvej.

Strandparksarealet omfattende matr. nrr. 77 ~, 77 fx og 77 ~
alle Skuldelev by samt et umatriku1eret gadeareal nordvest for Skul-
delev strandvej tilhØrer Skibby Kommune.

Hele området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del af Ko-
holm Mose.

Hele området er beliggende i landzone søværts strandbeskyttel-
seslinien.

Ejendommen matr. nrr. 77 ex og 77 fx er omfattet af kommunens
lokalplan nr. 22 om badestrand ved Skuldelev Strand. Området er ud-
lagt til offentligt formål og må alene anvendes til offentlig bade-
strand med tilhØrende strandareal og parkeringspladser. Der etable-
res hegn bestående af et 3 m bredt bælte af vilde roser som vist på
vedlagt kortbilag.

AnsØgningen vedrØrer:
1. Opstilling af toiletbygning med samletank på umatrikuleret

gadeareal.
2. Opstilling af borde og bænke på matr. nrr. 77 ex og 77 fx

Skuldelev.
3. Etablering af vandhane ved strandvejen på umatrikulret gade-

areal.
4. Henvisningstavle til telefon i klubhuset på Skuldelev havn.
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Toiletbygningen har tidligere været opstillet ved Skuldelev
havn.
Borde og bænke vil omfatte 2-3 grupper.
Vandhanen skal tjene til drikkevandsforsyning og afvaskning
for badegæster.
Henvisningstavlen til telefon vil være at opstille på det
umatrikulerede gadeareal.
De tekniske faciliteter - toilet, værende affaldsstativer,

vandhane og tavle - anbringes samlet langs et levende hegn ved fo-
den af åsen.

IfØlge Overfredningsnævnets kendelse er bebyggelse af enhver
art forbudt, og beplantning må ikke foretages.

Nævnet har ved afgørelse af 27. juni 1983 godkendt kommunens
projekt til udnyttelse af strandarealet herunder de nu ansøgte for-
anstaltninger omfattende opstilling af toilet, borde og bænke.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslvoens S 46 og fredningskendelse af 23.
juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til de ansøgte foranstalt-
ninger i overensstemmelse med den fremsendte tegning og beskrivelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens S 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens S 58.

~~~
Lis Lauritsen

formand
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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REG. NR. 2 j DEC. 1987
Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

F.S. nr. 153/87

Ang. bebyggelse på matr. nrr. 9 c og 9 o Skuldelev by,
Koholmmosen 36.

Ved brev af 22. september 1987 har Kgl. Bygningsinspektør,
Arkitekt M.A.A. Karsten RØnnow's Tegnestue ansøgt om nævnets
principielle godkendelse af en bebyggelse på matr. nrr. 9 ~ og
9 ~ Skuldelev by.

Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af 23. juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del
af Koholm Mose.

Der er meddelt ejeren tilladelse' til at ombygge de på matr.
nr. 9 c værende bygninger efter forud indhentet tilladelse fra
Naturfredningsnævnet.

IfØlge anSØgningen er projekteret nedrivning af en mellem
100 og 150 år gammel grundmuret og stråtækt bygning, som mod nord
er udvidet med en senere tilbygning og i stedet Ønskes opført en
ny bygning beliggende samme sted på grunden og med samme bebyg-
gede areal som den eksisterende bebyggelse. Den nye bygning vil
blive tækket med strå (rØr) og med 450 taghældning som den væren-
de bygning, hvor tagrummet er udnyttet.

Skibby Kommune, Byrådet, har anbefalet, at den eksisterende
bebyggelse nedrives, og at ny bygning opfØres inden for de bestå-
ende rammer.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende principiel til-
ladelse til nedrivning og genopfØrelse af omhandlede bygning på
vilkår, at egentligt projekt fremsendes til Naturfredningsnævnets
godkendelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
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Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
fØrelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

• ~~, '

Lis L~n
formand

•

•
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ång. pleje af Skuldelev As - fredningen for så vidt angår
matr. nr. 44 ~ Skuldelev by, Skuldelev.

Ved brev af 18. april 1988 har Hovedstadsrådets plan- og miljØ-
forvaltning ansøgt om nævnets godkendelse til bibeholdelse af en
mindre nyplantning af lØvtræ på matr. nr. 44 ~ Skuldelev by.

Ejendommen matr. nr. 44 ~ omfatter dele af matr. nrr. 42 ~,
43 ~, 44 a og 45 a, der er fredede ved Overfredningsnævnets kendelse
af 23. juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del af
Koholms Mose.

IfØlge kendelsen skal de fredede arealer, hvor ikke særlige be-
stemmelser er anfØrt, bevares blandt andet ved, at yderligere be-
plantning ikke må foretages. Tilstedeværende beplantning kan vedli-
geholdes ved fornyelse.

på ejendommene matr. nrr. 42 a, 43 ~, 44 a og 45 ~ kan ikke gi-
ves tilladelse til plantning af juletræskulturer.

IfØlge Hovedstadsrådets skrivelse har plan- og miljØforvaltnin-
gen i forbindel~e med rådets pleje- og tilsynsopgave konstateret, at
KFUM-spejderne som ejere af ejendommen matr. nr. 44 ~ har foretaget
nyplantninger af lØvtræ uden for det område, der ifØlge fredningsbe-
stemmelserne kan tilplantes.

Plan- og miljØforvaltningen har fundet det væsentligt, blandt
andet ud fra, landskabelige grunde, at frilægge dele af åsryggen og
har anmodet om dispensation til bibeholdelse af de på vedlagt kort
med grØnt mærkede lØvtræsplantninger mod udtagning af de med gult
markerede arealer at lovlig skovdrift omfattende nåletræsbeplantnin-
ger på åsryggen.

Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfredningsfor-
ening, der har accepteret projektet med bemærkning, at den lovlige
skov blev fældet allerede i april 1988, og at der bØr være noget
beplantning, da vejslugten ellers bliver stadigt dybere.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til
bibeholdelse af eksisterende nyplantning af lØvtræ i stedet for

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
inF F-----#iz9 <L4 li au;:
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nålebevoksningen på åsryggen i overensstemmelse med kortbilag ved-
rØrende opmåling i juli 1961 og rettet i juni 1987.

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, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

J\~'cn~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 HØrsholm.



t _ REG.NR. t \62,00
3 1 OKT. 1988

Naturfredningsnævnetfor
Frederiksborgamts sydligefredningskreds

-.

I

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 131/88

Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 ec Skuldelev by.

ved brev af 20. juli 1988 har Hovedstadsrådets plan- og miljø-
forvaltning meddelt Naturfredningsnævnet, at Skibby Kommune har gi-
vet byggetilladelse til opfØrelse af nyt sommerhus på ejendommen
matr. nr. 77 ec uden forelæggelse af endelige tegninger vedrØrende
husets udseende, således som af nævnet på fredningsmØde den 8. sep-
tember 1975 bestemt.

Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 vedrØrende fredning af
Skuldelev As og en del af Koho1m Mose.

Den 8. september 1975 meddelte nævnet dispensation til opfØrel-
se af et nyt sommerhus på ejendommen på vilkår, at huset opfØres
som et længehus og placeres i overensstemmelse med kommunens ind-
stilling som indtegnet på et til sagen fremlagt kort, og at de en-
delige tegninger af husets udseende godkendes af nævnet.

Sagen har af nævnet været forelagt Skibby Kommune, der den 10.
oktober 1988 har oplyst, at der efter den 31. maj 1976 ikke er med-
delt byggetilladelser på ejendommen.

Den opfØrte bebyggelse omfatter ifØlge nu fremsendte tegninger
2 2et 73 m stort sommerhus med en 16,5 m overdækket terrasse.

Sommerhuset er opført som erstatning for et tidligere sommerhus,
foranlediget af at det oprindelige sommerhus var beliggende i ser-
vitutareal for hØjspændingsledninger.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har godkendt den
opfØrte bebyggelse.

Hovedstadsrådet som zonemyndighed har meddelt den i medfØr af
by- og landzonelovens § 9, jfr. § 7 fornØdne tilladelse.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til
den ansØgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.
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Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af natur-
fredningslovens formål.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til bygherren, Karl
Gruhl, Emdrupvænge 196, 2100 KØbenhavn 0.

~~~
Lis Lauritsen

formand
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Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. k!. 9-12

F. S. nr. l 6 2 / 8 8

Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 d Skuldelev by,
Stormgårdsvej 22, Skuldelev.

Ved brev af 7. november 1988 har Skibby Kommune, Byrådet,
fremsendt ansØgning af 23. august 1988 fra Murermester Erling
SØrensen Frederikssund ApS, Smede toften 8, Frederikssund, som
ejer af ejendommen matr. nr. 77 d Skuldelev by i henhold til slut-
seddel af 1. oktober 1988, om nævnets godkendelse af en bebyggelse
omfattende ombygning af og tilbygning til eksisterende bebyggelse
og opfØrelse af garagebygning på nævnte ejendom.

Af Byrådets skrivelse fremgår, at ejendommen, der er beliggen-
de i landzone, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.
juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del af Koholm
Mose.

Af kendelsen fremgår, at 6.000 m2 af ejendommens areal er be-
liggende inden for strandbyggelinien, og at bebyggelse af enhver
art er forbudt. Ejendommens daværende ejer fik tilkendt en erstat-
ning på 500 kr. som fØlge af forbud mod bebyggelse.

Af Byrådets skrivelse fremgår, at ejendommens grundareal er
12.615 m2, der er bebygget med et 115 m2 stort helårshus efter det
oplyste opfØrt i 1920. Efter den projekterede om- og tilbygning
vil bruttoetageareal i stueplan være 170 m2 og udnyttelig tagetage
73 m2 eller ialt 243 m2.

2Garageareal vil udgØre 107 m .
Hovedstadsrådet som zonemyndighed har i medfØr af by- og land-

zonelovens § 9, jfr. § 7 meddelt tilladelse til opfØrelse af en
kombineret garage- og udhusbygning på ialt 86 m2 og har således
ikke kunnet godkende ansØgningen om en samlet garage- og udhusbyg-
ning på 107 m2, der tillige omfattede indretning af en gæstebolig.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljØforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.

Hovedstadsrådets plan- og miljØforvaltning har efter omstændig-
hederne ikke haft bemærkninger til den ansØgte tilbygning til eksi-
sterende bebyggelse, medens Danmarks Naturfredningsforening har
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henholdt sig til fredningsbestemmelserne om forbud mod byggeri
og har fundet, at der ikke er nogen særlig begrundelse for at
anbefale en dispensation.

Med skrivelse af 13. marts 1989 fra Skibby Kommune har Na-
turfredningsnævnet fra Murermester Erling SØrensen Frederikssund
ApS modtaget skrivelse af 6. marts 1989 med reviderede tegninger
angående hovedhuset. Ifølge ansØgningsskrive1sen bedes tidligere
forslagstegninger vedrØrende hovedhuset annulleret. Det anfØres
videre, at projektet består af hovedhuset, hovedsagelig af efter-
isolering og ny indregning af rumfordeling. I hovedtræk er projek-
tet beskrevet som

"Skalmur og efterisolering.
Nyt tag og isolering.
Nye installationer af el- og varme."

Det vedlagte tegningsmateriale er påført fØlgende bemærknin-
ger: "Garage 66 m2 tilb. 28 m2 tidligere ansøgt beboelse uforan-
dret 90 m2."

Naturfredningsnævnet har herefter alene taget stilling til
den ansøgte ombygning og den ansØgte garage- og udhusbygning.

For så vidt angår ombygningen bemærkes, at denne, således som
den er beskrevet, ikke kræver nævnets godkendelse.

Med hensyn til garage- og udhusbygning bemærkes, at det af
begge ansøgninger fremgår, at der i forvejen eksisterer en gara-
gebygning, ifØlge den fØrste ansøgning af areal 56,7 m2 og ifølge
den senere ansøgning af areal 66 m2. Da Hovedstadsrådet som zone-
myndighed kun ses at have givet tilladelse til et samlet areal
stort 86 m2, vil dette være at godkende.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende tilladelse til
en udvidelse af eksisterende garage- og udhusbygning til et sam-
let areal stort 86 m2.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr 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, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt an-
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erkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Murer-
mester Erling SØrensen Frederikssund ApS, Smedetoften 8, 3600
Frederikssund.

~~.~L1S Laurltsen
formand
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F.S. nr.
154/88

Ang. bebyggelse på ejendommen matr. nr. 77 bv Skuldelev,
Nicolajsensvej 35, Skuldelev.

Skibby Kommune, Teknisk Forvaltning, fremsendte med brev af
25. oktober 1988 kopi af skrivelse af samme dato til Ole BjØrnholt
og Lissie Boesen, Stockholmsgade 17, S.tv., KØbenhavn, som ejere
af ejendommen matr. nr. 77 bv Skuldelev, hvorefter forvaltningen
ved besigtigelse havde konstateret, at ejerne uden tilladelse
havde påbegyndt ombygning'og restaurering ,af det gamle træhus på
ejendommen.

Med henvisning til tidligere korrespondance i sagen og Over-
fredningsnævnets kendelse af 15. marts 1982 samt bestemmelserne i
bygge lovens § 16 havde forvaltningen meddelt ejerne påbud om om-
gående at standse det påbegyndte byggearbejde, og i modsat fald
ville der i henhold til bestemmelserne i byggelovens § 30 blive
indgivet PQlitianmeldelse mod ejerne.

Hovedstadsrådets plan- og miljø'forvaltning tilskrev den 7.
marts 1989 ejendommens ejere sålydende:

"..•Ved skrivelse af 4. december 1988 har De redegjort for den
af Dem foretagne restaurering af et gammelt træhus på ovennævn-
te ejendom.
Der er efter Deres opfattelse tale om vedligeholdelse.
r den anledning kan Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning
oplyse, at forvaltningen, efter en besigtigelse er af den opfat-
telse, at den skete ombygning må karakteriseres som en ombygning
i naturfredningslovens forstand.
Det vil sige at den skete ombygning har krævet fredningsnævnets
tilladelse.
Plan- og miljøforvaltningen skal derfor anmode Dem om enten at
tilbagefØre huset til den skikkelse, det havde forinden ombyg-
ningen blev foretaget, eller at ansøge fredningsnævnet om til-

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN/'O l/lp -GCbt
Akt. nr. /00.
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ladeIse til det ansøgte.
Der kan i den anledning henvises til, at fredningsnævnet ved
skrivelse af ll. november 1981 har meddelt Dem afslag på en tid-
ligere ansØgning om tilladelse til ombygning af det pågældende
ældre træhus.
Deres svar imØdeses inden 14 dage fra modtagelsen af nærværende
skrivelse .••"

Ejerne svarede ved brev af 18. marts 1989 følgende:

•
"•.•Under henvisning til Deres brev af 7. ds., opfatter vi det
således at stridens æble står om hvorvidt der er tale om vedli-
geholdelse eller modernisering •
HR's plan- og miljøudvalg mener tilsyneladende at der er tale om
en ombygning, altså en ændring.
Den renovering / restaurering som vi foretager ændrer ikke husets
udseende. Der er hverken tale om en udvidelse af arealet eller
nogen visuel ændring.
Den udvendige bræddebeklædning repareres og udskiftes, foroven
som l på 2 og forneden med brædder på klink som det hele tiden
har været. Farven svenskrØd er bevaret, dog fornyet.
Taget er repareret med to lag tagpapdækning, nøjagtig som tidli-
gere. Vinduer og dØre bliver samme antal, stØrrelse, placering
samt udseende som tidligere, dog fornyet. Taghældning er også
uændret.
I konstruktionen har vi dog bidraget med at indlægge en vindtæt-
ning med asfaltimprægneret fiberplade og udfylde hulrummet med
mineraluld. Disse foranstaltninger har vi vurderet som fornuf-
tige når vi alligevel var igang, og som fØr nævnt ændrer det ik-
ke husets udseende. Inden for bygningsfredningen finder man end-
da sådanne dispositioner rimelige.
såfremt man fra plan- og miljøforvaltningen mener at disse for-
bedringer strider mod lovgivningspraksis er vi villige til at
fjerne dem ..."

e
e
e

Den 26. maj 1989 tilskrev nævnet ejerne med anmodning om
en udtalelse, idet nævnet henvistetilOverfredningsnævnets ken-
delse af 23. juli 1951 og nævnets afgørelse af ll. november 1981,
stadfæstet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1982 .

., ,
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Ejerne svarede ved brev af 19. juni 1989 således:

"•••Huset som vi reparerer på har stået på grunden i over 40 år.
Derfor er det svært for os at forstå, hvorfor man vil hindre os
i at vedligeholde det. Dette må vel være i alles interesse -
eller hvad?
I brev af 7. marts d.å. beder Hovedstadsrådets plan- og miljøfor-
valtning os om et fØre huset tilbage til den skikkelse det havde
fØr ombygningen. Det er jo netop det vi gør. Der er ikke tale om
nogen ombygning, men om genopretning og vedligeholdelse af det
oprindeligt byggede, som vi tidligere har nævnt i vores skrivelse
af 18. marts d.å. til Hovedstadsrådet ..•"

Den 29. september 1989 foretog nævnet besigtigelse og afholdt
mØde pa ejendommen.

Ejeren Ole Bjørnho1t oplyste, at han og Lissie Boesen kØbte
ejendommen i 1979. Der var da opfØrt to huse på ejendommen. I 1981
ansøgte de om tilladelse til at istandsætte det hus, som nu ligger
på grunden, men fik afslag. Det andet hus, som var meget forfal-
dent, har de siden nedrevet.

De har opsat nye træplader på en del af huset og har opsat
isoleringsplader.

Repræsentanter for Hovedstadsrådets plan- og miljØforvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening og Skibby Kommune udtalte, at i-
standsættelsen er i strid med Overfredningsnævnets kendelse og det
af nævn og Overfredningsnævn tidligere meddelte afslag.

Af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 vedrØrende
fredning af Skuldelev As og en del af Koholm Mose fremgår blandt
andet, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt.

VedrØrende den i nærværende sag omhandlede ejendom er anfØrt,
at der ikke er tillagt den daværende ejer nogen erstatning, idet
der ulovligt er opfØrt et hus på arealet, der i sin helhed ligger
indenfor det område, der er omfattetafstrandbygge1inien.

Den 11. juli 1981 ansøgte ejendommens nuværende ejere om til-
ladelse til reparation af det på ejendommen eksisterende hus. I
ansØgningen er blandt andet anfØrt, at det er hensigtsmæssigt for
ejerne at kunne bevare huset som læsted, og at de Ønsker huset re-
pareret for hurtigst muligt at få fjernet en opstillet arbejds7
vogn.
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Ved afgørelse af ll. november 1981 afslog nævnet at medde-
le tilladelse til reparation af det omhandlede hus, ligesom ar-
bejdsvognen blev anset ulovligt opstillet.

lOverfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1982 siges
blandt andet:

•

1I ••• Det omhandlede hus er ifølge sagens oplysninger, herunder
foto, nærmest en ruin, som gennem lang tid må have været uegnet
til at opholde sig i.
Ejendommen er - efter oplysninger fra tinglysningskontoret - er-
hvervet af Dem ved skØde af 27. september 1979. Det fremgår af
skØdet, at der er tinglyst både byggelinie og fredningskendelse
på ejendommen, at denne er beliggende i landzone, og at der ikke
kan bygges på ejendommen eller foretages modernisering eller om-
bygning af eksisterende ulovligt opførte huse.
Ejendommen er i kommunen registreret som en ubebygget ejendom ...

e
e
ti

...på tidspunktet for fredningens gennemførelse - 1948-51 - fore-
lå ikke dispensation til huset fra statsministeriet, under hvem
administrationen af strandfredningslinien dengang hØrte, og der ses
heller ikke senere at være meddelt en sådan. Huset kan endvidere
ikke anses for lovliggjort ved fredningskendelse, bl.a. fordi
fredningsnævn/overfredningsnævn ikke dengang havde kompetence til
en sådan lovliggørelse. løvrigt kan fredningskendelsens bemærkning
om det lIulovlige hus" i relation til erstatningen heller ikke op-
fattes som en slags lovliggørelse, idet også andre strandlodder
blev fredet uden tilkendelse af erstatning under henvisning til,
at de pa grund af den pålagte strandbyggelinie er unddraget fra
bebyggelse ...

.••Huset henligger nu som en ruin, og Deres ansØgning angår der-
for i realiteten tilladelse til opførelse af et nyt hus. Hertil
kræves i henhold til naturfredningslovens § 46, der forbyder op-
fØrelse af bl.a. bygninger, skure, campingvogne o.lign., tilladel-
se fra fredningsnævn/overfredningsnævn. En sådan tilladelse kan
kun meddeles, såfremt ganske særlige forhold gør sig gældende,
jfr. paragraffens stk. 6.
Overfredningsnævnet finder ikke, at det af Dem fremfØrte kan be-
grunde meddelelse af en dispensation. Ejendommen er beliggende i
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et mod byggeri fredet område uden nærliggende bebyggelse, og det
omhandlede ulovligt opførte hus er allerede blevet tolereret,
indtil det næsten er faldet sammen.
Heller ikke omstændighederne i forbindelse med Deres erhvervelse
af ejendommen kan fØre til et andet resultat. SkØdet indeholder
som nævnt korrekte oplysninger både om byggelinie og fredning på
ejendommen, og om det eksisterende ulovligt opførte hus og dettes
modernisering m.v. Der burde således have været indhentet nærmere
oplysninger om tilladelse til en renovering af det stærkt forfald-
ne hus ville kunne opnås .•• "

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 og naturfrednings-
lovens § 46, stk. 1 for sit vedkommende afslag på renovering/re-,
staurering af det på grunden værende hus, som er i en så forfal-
den stand, at enhver renovering/restaurering reelt er ensbetyden-
de med opførelse af et nyt hus, hvilket ikke er tilladt.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af
naturfredningslovens formål.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Ole Bjørnholt og
Lissie Boesen, Stockholmsgade 17, s.tv., 2100 KØbenhavn ø.

Øvl ~~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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F.S. nr. 33/90

Ang. skelforandring mellem matr. nr. 1 a Torpegaard, Skuldelev,
og matr. nrr. 12 ~ og 21 d Skuldelev by .

Ved brev af 6. marts 1990 har landinspektør BØrge Tvilum,
HillerØd, ansøgt om nævnets godkendelse af skelforandring ved over-
fØrelse af 24 m2 fra ejendommen matr. nr. 12 c og overfØrelse af
66 m2 fra ejendommen matr. nr. 21 d begge Skuldelev by til land-
brugsejendommen matr. nr. 1 ~ Torpegaard, alt med det formål at
opnå en tilpasning af skellene til de eksisterende haveforhold om-
kring det på matr. nr. -l ~ Torpegaard beliggende ældre beboelses-
hus.

Af ansøgningsskrivelsen fremgår endvidere, at skelændringerne
ikke medfØrer yderligere bebyggelse eller ændringer af forholdene
iØvrigt.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del af
Koholm Mose.

Ifølge kendelsen skal arealerne bevares derved, at grusgrav-
ninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes,
ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne er
forbudt, og at blandt andet beplantning ikke må foretages .

Ifølge kendelsen har ejendommen matr. nr. 12 ~ sammen med matr.
nrr. 23 d og 39 ~ samme ejer. Der blev meddelt ejeren tilladelse
til at opføre et nord (vest) for vejen beliggende sommerhus på matr.
nr. 12 c.

Ejendommen matr. nr. 21 d har sammen med matr. nr. 41 a ifølge
kendelsen samme ejer.

Ejendommen matr. nr. 1 a har sammen med matr. nr. 1 d Torpe-
gaard ifølge kendelsen samme ejer. Der er ikke ydet erstatning for
den del af arealet, ca. 7 ha, der er fredskov.

Hovedstadsrådet har den 6. februar 1979 i medfør af by- og land-
zonelovens § 9, jfr. § 7 meddelt afslag på opførelse af et 150 m2
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stort enfamilieshus på matr. nr. 12 E,.

Hovedstadsrådet har den 27. juni 1988 i medfør af by- og land-
zonelovens § 9, jfr. § 7 meddelt afslag på en ansøgning fra landin-
spektør Børge Tvilum om tilladelse til fra matr. nr. 1 ~ Torpegaard
at.udstykke en mindre beboelsesbygning beliggende 0,5 km fra drifts-
bygningerne med et hertil hØrende haveareal stort ca. 900 m2.

Nævnte beboelsesbygning med omgivende areal er identisk med
den i nærværende sag på et til ansØgningen vedlagt måleblad viste
bebyggelse med omgivende areal, som Ønskes udvidet ved de ansøgte
skelforandringer.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, landskabs-
afdelingen, der har meddelt, at ifølge oplysning fra Skov- og Natur-
styreIsen ses ejendommen ikke at være omfattet af skovbyggelinie el-
ler at være pålagt fredskovpligt på det omhandlede areal.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende, at
kendelsen ikke indeholder forbud mod skelforandringer, hvorfor næv-
net har sluttet sagen uden behandling.

dM~
Lis Lauritsen

formand



REG. NR. \\'82.00
"I • Naturfredningsnævnet for
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2 7 .niU 1990
Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kJ. 9-12

F. S. nr. 55 / 9O

Ang. bebyggelse på matr. nr. laf Torpegård,
Stormgårdsvej 23, Skuldelev.

Ved udateret brev modtaget den 24. april 1990 har Skibby
Kommune, Ejendomsudvalget, ansøgt om nævnets godkendelse af en
bebyggelse omfattende om- og tilbygning af eksisterende sommer-
hus på matr. nr. 1 af Torpegård.

Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af .
byplanvedtægt eller lokalplan, som overfØrer området til sommer-
husbebyggelse, hvorfor amtsrådet skal meddele tilladelse til ud-
videlse i henhold til by- og landzoneloven.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 om fredning af Skuldelev As og en del af Koholm Mose,
hvorefter bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, dog at
det på den i sagen omhandlede ejendom er tilladt at udvide og om-
bygge eksisterende bebyggelse med nævnets godkendelse.

Af kommunens oplysninger fremgår, at ejendommens grundareal er
1450 m2, og at det eksisterende sommerhus af areal 36 m2 er opfØrt
i 1948 med bræddebeklædte ydervægge og med bølgeeternittag. Endvi-
dere er på ejendommen opført en carport samt et udhus på 15 m2,
som er sammenbygget med sommerhuset.

Den ansøgte tilbygning, projekteret til at indeholde bØrnevæ-
relse samt udvidelse af kØkken og toilet, vil blive opfØrt på som-
merhusets nordside.

Af ansøgningsskrivelsen fremgår, at det meste af det påtænkte
bebyggede areal p.t. anvendes som skurareal, som er projekteret
lavet om til beboelse således, at ejendommens samlede bebyggede
areal efter ændringen vil udgØre ca. 62 m2.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen samt Danmarks Naturfredningsforening.

Landskabsafdelingen har indstillet, at tilladelse meddeles på
vilkår, at udvendige materialer holdes indenfor jordfarveskalaen.
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger på vilkår,
at udvendige materialer holdes indenfor jordfarveskalaen, og
at der meddeles fornØden tilladelse i henhold til by- og land-

zoneloven.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5- år fra tilladeIsens 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 naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr
ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Marianne
P. Madsen, Bøgevej 4, Skuldelev, 4050 Skibby.

~~
Lis Lauritsen

formand
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Hillerød, den .... . . . .... .

F. S. nr. ~ ~ / 9 Q ..

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

I

Ang. forlægning af sti på matr. nrr. 77 eo og 77 ~ Skuldelev,
Skuldelev As.

Ved brev af 21. juni 1990 har Skibby Kommune, Teknisk Udvalg,
ansøgt om nævnets godkendelse af forlægning af en gammel sti, der
går fra toppen af Skuldelev As således, at den ud for vejen Eng-
bakken går ned over matr. nr. 77 ~ Skuldelev til Strandvejen.

Hele området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 vedrØrende fredning af Skuldelev As og en del af
Koholm Mose.

Hele området er beliggende i landzone søværts strandbeskyttel-
seslinien.

Projektet er beskrevet således, at der i stedet for retablering
af den del af stien, som forlØber på åsens skråning, og som delvis
er tilgroet med slåen, sker en forlægning af stien mod syd. Stien
skal fortsat udgå fra vejen Engbakken over matr. nr. 77 eo men for-
lØber derefter over det kommunalt ejede areal matr. nr. 77 ~ og
ender ved det offentlige strandareal matr. nrr. 77 ex og 77 fx (10-
kalplan nr. 22).

Grundejerforeningen Skuldelev øst som ejer af ejendommen matr.
nr. 77 ~ har rejst sagen overfor kommunen.

Naturfredningsnævnet foretog besigtigelse og holdt mØde den
1. oktober 1990.

Efter nævnets anmodning har Skibby Kommune, Teknisk Forvalt-
ning, med skrivelse af 1. november 1990 fremsendt detailtegning
over sti forlægningen på ejendommene matr. nrr. 77 eo og 77 ~.

Detailtegningen viser det projekterede stiforløb, og af med-
følgende prineipskitse fremgår beskrivelse af trappe og forstærk-
ning af sti udfØrt i rundstokke fastgjort med tentorstål. Trappe-
forlØbet tilpasses de naturlige terrasser i skråningen og den
eksisterende bevoksning.

Selve gangarealet befæstes med grus.
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Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen, samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte forlægning af sti i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før 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. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Grundejerforeningen
Skuldelev øst v/W. Nordbjerg Jensen, GrØnlunds Alle 80, 2610
RØdovre.

~~
Lis Lauritsen

formand

--- -. -------------------------::----
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2 1 t-1AJ 1991
Adr.: Civildommerkontoret

Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kl. 9-12

F. S. nr.
28/91

MOdtaget,
Skov_ og NaturSfyrersen

" ;. l'IAJ

Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 ~ Skuldelev,
Lyngbakken 14, Skuldelev.

I

Ved brev af 14. februar 1991 har Skibby Kommune, Bygningsin-
spektoratet, ansøgt om nævnets godkendelse af farveændring på et
sommerhus på matr. nr. 77 ~ Skuldelev.

Farveændringen omfatter et af naturfredningsnævnet ved skri-
velse af 4. juli 1968 godkendt sommerhus, som er malet i en mØrk
farve, der nu Ønskes ændret til en gul farve i overensstemmelse
med en til nævnet fremsendt prøve.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951 om fredning af Skuldelev As og en del af Koholms
Mose.

Fredningen har blandt andet til formål at bevare de landska-
belige værdier og at hindre en uhæmmet sommerhusbebyggelse.

IfØlge kendelsen skal tegninger af de indtil 2 tilladte selv-
stændige bebyggelser forelægges nævnet til godkendelse inden opfØ-
relse, ligesom nævnet skal godkende placeringer.

IfØlge kendelsen har matr. nrr. 77 bn, 77 bo, 77 ~, 77 bt og
77 bu samme ejer.

Bebyggelse på Østskrænten er ikke tilladt.
Nævnet har ved afgØrelse af 24. august 1954 meddelt tilladelse

til opfØrelse af en garage og et bådehus på matr. nrr. 77 ~ og
77 bo på vilkår, at begge bygninger bliver mØrktfarvede, og at
taget bliver enten sort, rØdt eller grønt.

Tilladelse til opførelse af garage er senere frafaldet.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-

skabsafdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening, der begge har
udtalt, at det findes hensigtsmæssigt og Ønskeligt, at sommerhuse-
ne i det fredede område også fremover udvendigt males med mØrke
jordfarver.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende af-

MiI.iøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1.2 lti ;(--0"'0 Ll I
Ak!. nr

I
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slag på den ansøgte farveændring som et led i nævnets godkendelse
til bevaring af de landskabelig værdier.

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.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Frank B. Jacobsen,
Casa Maria, Benadena Madana, Malaga, Spanien.

~i~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 HØrsholm.
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Adr.: Civildommerkontoret
Kannike;;ade 5. )0100 HilIc:rod
Tlf. 42 - 26 98 00 ml. kl. 9·{2

F. S. nr. 97/91

.'

Ang. bebyggelse på matr. nr. 77 d Skuldelev by,
Stormgårdsvej 22, Skuldelev.

Ved brev af 1. juli 1991 fremsendte Skibby Kommune, Bygnings-
inspektoratet, ansøgninger af 23. maj og 4. juni 1991 fra murerme-
ster Erling Sørensen, Frederikssund ApS, Smedetoften 8, Frederiks-
sund, om principiel godkendelse til opførelse af en tilbygning på
ejendommen.

Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 vedrørende fredning af
Skuldelev As og en del af Koholm Mose.

Af kendelsen fremgår, at 6000 m2 af ejendommens areal er be-
liggende indenfor strandbyggelinien, og at bebyggelse af enhver
art er forbudt. Ejendommens daværende ejer fik tilkendt en erstat-
ning på 500 kr. som følge af forbud mod bebyggelse.

Nævnet har tidligere behandlet ansøgninger om bebyggelse på
ejendommen, og som følge af betydeligt divergerende udtalelser med
hensyn til bebyggede arealer udbad nævnet sig ved skrivelse af 23.
august 1991 supplerende oplysninger.

Nævnet har herefter ved brev af 3. oktober 1991 fra Skibby
Kommune, Bygningsinspektoratet, modtaget en redegørelse fra ejen-
dommens nuværende ejer lennart Pajnert.

Af redegørelsen fremgår, at ejendommens areal er 12.615 m2•

Eksisterende helårsbygning med udnyttelig tagetage er af be-
bygget areal 72 m2• Endvidere findes et udhus af areal 11,5 m2•

Ansøgningen omfatter en tilbygning med udnyttet tagetage af
bebygget areal 88 m2 til eksisterende helårsbygning og carport af
areal 34,5 m2:

Den projekterede tagetage er af areal 56 m2•

Bebygget areal for beboelsesbygning vil herefter være 160 m2•

Bil.
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Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 for sit vedkommende
tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med den
fremsendte beskrivelse og rids på vilkår, ~ tilbygning til bebo-
elsesbygning opføres i samme materialer og af samme udseende som
bestående bebyggelse, og at bygningstegninger godkendes af Byg-
ningsinspektoratet.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsen s 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 naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Lennart
Pajnert, Frederiksgade 6, I.tv., 1265 København K.

~\ ~Q~4~1Lis Lauri~~eh
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



REG. NR.
Fredningsnævnet

_ for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den

\ \ 82.-00

1 4 SEP. 1993

"'k MOdtaget'
;;; ov.. og Naturstyreisen

t .'5 SEP. 1993

FS 50/93. Vedr. matr. nr. 17 c Skuldelev by, Skuldelev.

Ved skrivelse af 30.04.1993 har Frederiksborg Amt for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til plejearbej-
der, der er iværksat på ejendommen. Denne er omfattet af Over-tt fredningsnævnets kendelse af 23.07.51.

Af sagen fremgår, at Frederiksborg Amt har ladet foretage rydning
af vedplanter på ejendommen samt opsat et elektrisk hegn med hen-
blik på fåregræsning efter forslag fra ejeren.

Skibby Kommune har anbefalet en dispensation fra fredningskendel-
sen på vilkår af, at adgangen til arealerne i medfør af naturbe-
styttelsesloven ikke hindres. Kommunen har tillige oplyst, at
man ikke ønsker el-hegn omkring naturplejeprojekter.

Danmark Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet en
dispensation til plejeprojektet.

Frederiksborg Amt har over for nævnet redegjort nærmere for bl.a.
den anvendte indhegning .

.'Efter det således foreliggende' meddeler nævnet herved i medfør
:.af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til at opret-

: holde de iværksatte plejearbejder.

Det er en betingelse for tilladelsen, at adgangen til arealerne
i medfør af naturbeskyttelsesloven ikke hindres.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-

stengede 72-74. 3OCX) Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



REG. NR. [( 8~.00
, Fredningsnævnet

for
Frederiksborg Amt

Helsingør. den 9 MAJ 1994

J
Vedr. FS 18/94, matr. nr. 9 c, 9 o m.fl. Skulde/lev by, Skuldelev .

• Ved skrivelse af 10.03.94 har Skibby Kommune for ejeren af oven-
nævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive
eksisterende bygninger og opføre en ny bygning på ejendommen,
der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 23.07.51.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telses10vens § 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.

PrO- ty~
Thorkild ~

nævnets formand.

stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf.49210917 Fax. 49214686
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Birgit Cetti Andersen
Ejendomsmægler Mette Rode-Jepsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Skibby kommune, J.nr. 01.03.03G02
Skov- og naturstyrelsen
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-229-3-94
Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Jens Larsen



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 1 1 OKT. 1994

Vedr. FS 53/94, matr. nr. 1 az Torpegård by, Skuldelev.

Ved skrivelse af 05.07.94 har Skibby Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til

1) 'at udføre en ca 24 m2 tilbygning til existerende sommerhus i
bindingsværk og med stråtag,

2) at indsætte to kviste af "halvt møllehjul" -typen i tagfladen
samt

3) at opføre et ca 25 m2 udhus også i bindingsværk med stråtag
tæt på sommerhuset og nord for dette.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23.07.51 vedrørende fredning af Skuldelev As og en del af
Koholms Mose.

Ved skrivelse af 15.09.94 til fredningsnævnet har Frederiksborg
Amt meddelt, at det ved besigtigelse af ejendommen er konstate-

e ret, "at en terrasse uden ansøgning eller tilladelse er overdæk-
ket med gennemskinnelige plasttagplader samt, at der på ejendom-
men er yderligere et tilsyneladende uden tilladelse opført ca 8
m2 udhus".

Skibby Kommune har over for fredningsnævnet anbefalet, at ansøg-
ningen imødekommes.

Frederiksborg Amt har i sagens anledning udtalt til nævnet:
"Amtet kan anbefale, at fredningsnævnet i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 stk. 1 meddeler tilladelse som nedenfor
foreslået:

-- _.---_.- -----------------_.

Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf, 49210917 Fax. 49214686

. - -~ ------------
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4t ad 1) at udvidelse af hus godkendes i henhold til fremsendte
tegninger,

ad 2) at kviste tillades isat,
ad 3) at det ansøgte udhus såvel i sin størrelse som form (bind-
ingsværk og stråtag) afviger fra sædvanligvis opførte udhuse til
sommerhuse og dermed virke unødigt skæmmende. Det ansøgte kan
derfor ikke anbefales godkendt. Et sædvanligt udhus på max. 15
m2 af sortsværtet træ med paptag kan anbefales,

ad 4) at den etablerede terrasseoverdækning godkendes på vilkår,
at træværket sortsværtes.

Det skal foreslås, at nævnets eventuelle godkendelse gøres betin-
get af, at det existerende udhus fjernes".

Danmarks Naturfredningsforening har til nævnet udtalt, at man
ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til udvidelse
af sommerhuset og isætning af 2 kviste i taget i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.

Endvidere godkendes den etablerede terrasseoverdækning på vilkår,
at træværket sortsværtes.

Derimod meddeler nævnet afslag på ansøgning om tilladelse til op-
førelse af det ansøgte udhus på 25 m2. Det tilføjes, at nævnet
vil være sindet at godkende et udhus på max. 15 m2 af sortsvær-
tet træ og tag belagt med tagpap. Et evt. projekt herom skal for-
lægges nævnet til godkendelse.

Ovennævnte tilladelse er betinget af, at det eksisterende udhus
på ejendommen fjernes.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-•
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I tt 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.

c~
Thorkild Bendsen

nævnets formand.

Bendt Laursen, Engvej 76, Ølstykke
Danmarks Naturfredningsforening,
Skibby Kommune,
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-229-5-94,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Jens Larsen.



• Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 2 9 NOV. 1994

Bendt Laursen
Engvej 76
3650 Ølstykke

Vedr. FS 53/94, matr. nr. 1 az Torpegård by, Skuldelev.

Efter at nævnet havde truffet afgørelse den 11.10.94 i ovennævnte
sag, har De ved skrivelse af 25.10.94 til nævnet indsendt en al-

4t ternativ ansøgning om tilladelse til på ejendommen, der er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.07.51,

at opføre et 15 m2 udhus i lystmalet træ tæt på sommerhuset og
nord for dette eller

at opføre et 15 m2 udhus i mursten, hvidmalet som hovedhuset, tæt
på og nord for dette samt,

at træværket i eksisterende terrasseoverdækning må være
lystmalet.

I overensstemmelse med en herom indhentet udtalelse fra Frede-
riksborg Amt kan fredningsnævnet herefter meddele en supplerende
tilladelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til

at det ansøgte udhus, såfremt det opføres i træ, sværtes/males
sort med sort paptag eller,

at det ansøgte udhus opføres i mur hvidkalket eller hvidmalet og
med sort paptag, men uden bindingsværk samt

at terrasseoverdækningens træværk i alle tilfælde sortsværtes.

Også denne tilladelse er betinget af at det eksisterende udhus
fjernes.

AD
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tt 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. ~n eventuel klage kan 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.•
Kopi af denne skrivelse er tilsendt:
Danmarks Naturfredningsforening, Skibby Kommune, Skov- og natur-
styrelsen, Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-229-
5-94, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget, nævnsmedlem Ole Retoft, nævnsmedlem Jens
Larsen.

Med venlig hilsen

• ~Thorkild Bendsen
nævnets formand.



lViodtage~U

Sko,,~og Naturs~relsefi) 11~~.O()
Fredningsnævnet

for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 2 O MRS. 1995

Vedr. FS 19/94, matr. nr. laf Torpegård by, Skuldelev,
beliggende Stormgårdsvej 23, Skibby.

Ved skrivelse af 8. marts 1994 har Skibby Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en

.. ca 46 m2 tilbygning til et eksisterende ca 62 m2 sommerhus på- ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. juli 1951. I nævnte skrivelse har Skibby Kommune anbefalet
byggeriet godkendt på vilkår, at Naturbeskyttelseslovens § 15
om strandbeskyttelseslinien overholdes.

Frederiksborg Amt har i skrivelse af 3. februar 1995 meddelt næv-
net, at amtet ved en besigtigelse har konstateret, at der uden
tilladelse/kommunens vidende er foretaget følgende byggearbej-
der, som alle kræver også fredningsnævnets godkendelse:

1) terrasseoverdækning til sommerhuset omtrent på det sted, hvor
den ansøgte tilbygning påtænkes placeret,tt 2) En ca 50 m2 dobbelt carport/udhus,

3) En permanent opstillet campingvogn anvendt som udhus samt,
4) En ca 15 m2 ældre carport.

Amtet har efterfølgende henstillet til ejeren at lovliggøre for-
holdene, hvorefter hun har fremsendt supplerende ansøgning om
tilladelse til bibeholdelse af de under 2) og 4) omtalte carpor-
te, og oplyst at den under 3) nævnte campingvogn snart vil blive
fjernet.

I amtets skrivelse af 3. februar 1995 er endvidere anført føl-
gende: "Det er amtets vurdering, at realisering af den ansøgte
tilbygning til sommerhuset vil stride mod fredningens formål og

ljQ._ t~Ub-- co~
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ta iøvrigt med sin størrelse vil virke unødigt skæmmende med sin
beliggenhed højt over fjorden.

Amtsrådet kan på denne baggrund anbefale, at fredningsnævnet i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 meddeler afslag
på den ansøgte tilbygning.

Da imidlertid den under 1) nævnte terrasseoverdækning ved sin
størrelse og udformning ikke virker unødigt skæmmende og da den
under 2) nævnte carport/udhus er delvis nedgravet og ligger
landværts sommerhuset og derfor ikke kan erkendes fra fjorden
eller offentlig vej, kan amtsrådet anbefale bibeholdelse af
disse to bygninger på vilkår, at carporten males i mørke jord-
farver (f.eks. sort eller mørk brun) samt, at den under 4)
nævnte carport og den under 3) nævnte campingvogn fjernes.

Såfremt nævnet vedtager at meddele afslag/dispensation som anbe-
falet, vil amtet efterfølgende meddele tilsvarende afslag/dispen-
sation i medfør af ovennævnte lovgivning."

I skrivelsen er tillige anført, at da amtet ved en biologisk vur-
dering har konstateret, at hele ejendommen er omfattet af strand-
beskyttelseslinien, bortfalder således kommunens anbefaling.

Efter det således foreliggende meddeler fredningsnævnet af de i
amtets skrivelse af 3. februar 1995 anførte grunde afslag på an-
søgningen om tilladelse til opførelse af en ca 46 m2 tilbygning
til det eksisterende sommerhus.

Fredningsnævnet meddeler tilladelse til at bibeholde den i amtets
skrivelse af 3. februar 1995 under pkt. 1 anførte terrasseover-
dækning og den under pkt. 2 anførte dobbelte carport på vilkår
at carporten males i mørke jordfarver, og at den under pkt. 3
anførte campingvogn og den under pkt. 4 angivne carport fjernes.

Fristen for denne fjernelse fastsættes til 4 måneder fra den dag,
afgørelsen er meddelt.



4t 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.

G~
Thorkild Bendsen

nævnets formand.

Marianne Pedersen, Stormgårdsvej 23, Skuldelev Strand, Skibby.
Danmarks Naturfredningsforening,
Skibby kommune, j.nr. 01.03.03802
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-229-2-94 +
8-70-21-1-229-20-90 ,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Jens Larsen.



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den - 7 JUNi 1995
... ,vlodtaget I

...:lkov-og Naturstyrelsen

~ '3 JUNI 1995

Vedr. FS 16/95, matr. nr. 12 g Skuldelev by, og 1 a Torpegård,
Skuldelev samt 5 a og 6 a Manderup by, Skibby.

Ved skrivelse af 2. marts 1995 har Rambøll Hannemann & Højlund
A/S ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere hovedspilde-
vandsledning for Skibby Kommune fra Skibby renseanlæg til Hyl-
leriis renseanlæg.

Ledningen krydser, beliggende i eksisterende vej, matr.nr.ene 12 g
Skuldelev by og 1 a Torpegård, begge Skuldelev, som er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fredning af
Skuldelev As, ,der har til formål at bevare åsen og friholde den
for bebyggelse.

Ledningen krydser endvidere matr.nr.ene 5 a og 6 a Manderup by,
Skibby, som er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 1. juni
1994 om fredning af Selsø Sø, der har til formål bl.a. at sikre
og forbedre de meget betydelige landskabelige, natur- og kultur-
historiske samt rekreative værdier i området, idet fredningsbe-
stemmelserne anfører, at nye forsyningsledninger skal føres -
under terræn.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, hvoraf bl.a. fremgår, at
ledningen er underjordisk, at der ikke skal etableres pumpesta-
tioner på fredet område samt, at eneste synlige del af projektet
er betonbrønde pr. ca. 80-100 m.

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

--- ---- --------_.- . ------
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1It 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.

lThorkild Bendsen
nævnets formand.

Rambøll Hannemann & Højlund A/S, j.nr. 94.1669
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15
Skibby kommune,
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-229-1-95,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Jens Larsen.



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør. den 8 MRS. 1996

Vedr. FS 40/95. Matr. nr. 17 d Skuldelev by, Skuldelev. Koholmmosen 7, Skuldelev.

Ved skrivelse af 04.05.95 har Skibby Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom, Henrik

Povl Nielsen, ansøgt om tilladelse til at foretage en 10m2 stor tilbygning til ejendommens

beboelse samt om lovliggørelse af en række nærmere angivne forhold på ejendommen .

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.07.51 vedr. fredning af

Skuldelev ÅS og en del af Koholm Mose.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 31.07.95 og modtaget udtalelser fra ejeren,

samt Skibby Kommune og Frederiksborg Amt.

•

Pa det herefter foreliggende grundlag træffer nævnet i medfor af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. l, afgorelse således.

- at det tillades ejeren at udfore den projek1:erede udvidelse af sommerhuset med en 10m2 stor

tilbygning

- at den allerede udforte inddragelse af terrassen til beboelse tillades opretholdt

- at den påbegyndte udvidelse af udhuset tillades færdiggjort og den foretagne udvidelse af

udhuset tillades opretholdt under forudsætning af, at udvidelserne forsynes med et tagpap tag

og med en udvendig træbeklædning svarende til den lovligt opforte garage s

- at den etablerede fiskedam opretholdes, og den pabegyndte fiskedam færdiggores

- at den etablerede overdækkede terrasse pa beboelseshusets sydgavl enten fjernes eller ændres

saledes, at den fremstår med åbne sider og med tagmateriale og taghældning svarende til den

ovrige del af beboelseshuset

- at den etablerede køkkenhave på ea. 100 m2 tillades opretholdt tilligemed indhegningen

heraf

- at de stedfundne terrænreguleringer tillades opretholdt.

Den ved ovenstående meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbesk~ttelseslovens § 66,

stk 2. safremt den ikke er udnyttet inden 3 ar fra tilladeIsens meddelelse.

Stengade 72-74. 3000 Helsingør TIt. 49210917 Fax. 49214686
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Fristen for gebnemfor~rsen af det ved ovenstående meddelte påbud fastsættes til 6 måneder fra

denne afgorelses datering.

Nævnets afgorelse kan inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt, påklages til Natur-

klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

forening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage

skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den 'meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udlob uden rettidigt indgivet

påklage, jf. natutbeskyrtelseslovens § 87, stk. 3.

Et evt. sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at •

afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. l.

L-.:e~
Thorkild Bendsen

nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Henrik Povl Nielsen

Frederiksborg Amt

Skibby Kommune, j.nr. 29-1995

>< Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. fredningsudvalget

Nævnsmedlem Ole Retoft

Nævnsmedlem Jens Larsen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17 fax. 4921 4686

Modtaqet i
Skov- oq 1\'"'' "IvreIsen

v' 'nuL.! ~fJI"<z) Ju i ~j~r'

Hlflsingø~,_den 02/07-97

;,\:.
: .' -..r.; l" ,j.... '..;
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Vedr. FS 40/97, Skuldelev Strand~' Skibby 'Kol1un'uiie.

Ved skrivelse af 4. juni 1997 har 'Frederiksborg Amtivideresendt til fredningsnæynet en ansøg-

ning fra Rambøll for af ovennævnte ejendom ansøgt om .nævnets ~illade!~~I tiJ at etaplere en
pumpestation i forbindelse med kloakering af Skuldelev Strand i Skibby Kommune .

,J' l:-·r 1 J)'J : ..:' I

Pumpestationen ønsket placeret i et område , der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 23. juli 1951. Afsagen fremgår, at Pumpestationen forudsættes etableret i nedgravede beton-
brønde. I terræn vil være synlig 2 galvaniserede dæksler, samt en grusplads på ca. 60 m2 om-
kring pumpestationen. Pumpestationen og gruspladsen påregnes etableret som en sideudvidelse
af eksisterende færdselsareal med terrænregulering. !

Da det ansøgte findes foreneligt med fredningens formål, meddeler nævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med. det fremsendte
projekt og på vilkår, at pumpestationen omgives af beplantning.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

'~ .
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

., •• t'f,r 10-. "l" ,i •

forening og lokale foreninger 'o .lign', 'som har' en væsentlig interesse i afgørelsen. En 'eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. I'

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

!~~
Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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Vedr. FS 61/97 matr. nr. 77x Skuldelev by, Skuldelev, beliggende Str~pdvej~~.<_

89, Skibby.

Svend Dissing har som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at

opføre en mellembygning på ca 36 m2 på ejendommen .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS, der har til formål at bevare åsen og friholde den og dens

umiddelbare omgivelser for bebyggelse m.m.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 11. marts 1998 og har indhentet ud-

talelser fra Frederiksborg Amt, Skibby Kommune og Danmarks Naturfrednings-

forening samt dennes lokalkomite.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1, tilla~else til det ansøgte i overensstemmelse med det frem-

sendte projekt. Det bemærkes herved, at gårdspladsen ikke må dækkes af fast tag.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 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 afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

T~

nævnets formand

• Denne skrivelse er sendt til:

Svend Dissing, Strandvejen 89, 4050 Skibby

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-229-4-97

Skibby Kommune 1. nr. 130/1997

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Skibby Kommune

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen•



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917 Fax. 49214686

Den 8. juli 1998 kl. 13.00 afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde i sagen

FS 38/98

Ansøgning om tilladelse til nedrivning samt opførelse af sommerhus på matr. nr. 77 bm
Skuldelev by, Skuldelev, beliggende Lyngbakken 12, Skibby Kommune.

For Fredningsnævnet mødte formanden, Thorkild Bendsen og nævnsmedlem Jens Larsen.

Nævnsmedlem Niels Olesen havde meddelt afbud.

• Ansøgeren, Michael Pedersen var tilstede, tillige med den tidligere ejer Poul Pedersen.

For Skibby Kommune mødte Ruben Svendsen.

For Frederiksborg Amt mødte Susanne Koch.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Lasse Bierre Hansen.

Sagens bilag var tilstede.

Der foretages besigtigelse af ejendommen.

•
Ejeren, Michael Pedersen redegjorde for det foreliggende projekt. Det eksisterende

sommerhus, der er opført i 1942, er i praksis ubeboeligt og i så dårlig stand at det ikke vil

kunne betale sig at renovere det. Det ønskes erstattet med et nyt sommerhus på 73 m2 med 15°

taghældning med sorte eternittagplader. Facader og gavle vil fremstå som bindingsværk med

felter af brunt finer og sorte stolper. Huset ønskes placeret omtrent midt på grunden, dvs. lidt

længere væk fra kanten af skråningen end det eksisterende hus.

Susanne Koch, Frederiksborg Amt anbefalede en tilladelse til projektet, der ikke er i strid med

dispensationspraksis for sommerhuse i området. Hun tilføjede, at fredningen af Skuldelev ÅS

er en geologisk fredning, og at det derfor er vigtigt, at skrænten ikke beskadiges ved nedriv-

ningsarbejdet og opførelse af det nye sommerhus.

Ruben Svendsen, Skibby Kommune henholdt sig til kommunens skrivelse af 7. maj 1998,

hvori projektet anbefales .

•
---- -~.._-------------
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Lasse Bierre Hansen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite bemærkede, at for-

eningen ligeledes kan anbefale en tilladelse til det ansøgte, men præciserede, at husets

bruttoareal må betragtes som det totale areal, der kan tillades bebygget på ejendommen. Evt.

fremtidige udhuse, verandaer ell. lign. kan således ikke forventes tilladt.

Michael Pedersen erklærede sig indforstået hermed. Han tilføjede, at han endnu ikke har

besluttet, hvordan han vil bringe materialerne frem til byggepladsen, men materialerne vil

foreligge i så små moduler at det om nødvendigt vil være muligt at bære dem ad stien til

byggepladsen uden at gøre skade på åsen. Han har i øvrigt fået tilsagn fra ejeren afm. 14 om at

transportere materialerne ad indkørselen til denne ejendom. Det er hensigten, at der skal

kloakeres og indlægges el og vand i forbindelse med byggeriet.

Susanne Koch bemærkede, at der ikke på det foreliggende kan tages stilling til disse

installationer.

Efter votering meddelte fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l,

tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det foreliggende projekt. Det præciseres, at

der ved projektets udførelse ikke må ske skade på åsens skrænt mod Lyngbakken.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er

e udnyttet inden 3 år fra tilladelsens' meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.1ign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer

andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



• Thorkild Bendsen Jens Larsen

nævnets formand

Udskriftens rigtighed bekræftes

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 14. juli 1998
"

!/\.~k·l ({ d \Tho;-kildi3en sen

Denne afgørelse er sendt til:

Michael Pedersen, Danshøjvej 21 A, 2500 Valby
Skibby Kommune, j.nr. TF 059/1998
Frederiksborg Amt
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lasse Bierre Hansen

~ Skov-og Naturstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Jens Larsen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør, den 4. febr. 1999
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør 'M d1 et i
Tlf. 49258120 Fax. 49214686 SkO\!ø ~~oN~~rstyrelsen

= ~ ~rE~l~~9~

Vedr. FS. 64/98. Matr. nr. 77 ep Skuldelev by, Skuldelev,

beliggende Lyngbakken 10, Skibby Kommune.

Ved skrivelse af 2. august 1998 har Grete Ewert som ejer af ovennævnte ejendom

ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et sommerhus på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951. Det er

fredningens formål at bevare Skuldelev ÅS af geologiske, botaniske og landskabelige

årsager. Kendelsen anfører at der ikke må finde bebyggelse sted på åsen.

Af sagen fremgår at der er opført ganske få sommerhuse på åsen. Husene er enten

opført før fredningen, eller de blev tilladt opført i forbindelse med erstatnings-

fastsættelsen. Dette er ikke tilfældet for ovennævnte ejendom.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt, Skibby

Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening og denne forenings lokalkomite .

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. l, afslag på det ansøgte, idet dette ikke anses for at være i

overensstemmelse med fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressateme for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

~'S,\\) \ ~~lc-\<;l\l\~~ces:z ~
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~
Thorkild Bendsen
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Grete Ewert, Vibeholmen 4 st. tv., 2500 Valby

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-229-4-98

Skibby Kommune, J. nr. 01.05.lOP21

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lasse Bierre Hansen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86 "- 'Q~\ " \' ,ef\
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Helsingør, den 3. september 1999

Vedr. FS 57/99 matr.nr. 77 et Skuldelev by, Skuldelev, Stormgårdsvej 27,
Skibby Kommune.

Ved skrivelse af 14. juni 1999 har ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om
nævnets tilladelse til at udføre nedgravning og etablering af kloakledning på
ejendommen.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951.
Fredningens formål er at sikre åsen som landskabselement og som botanisk og
geologisk interesseområde. Fredningsbestemmelseme anfører bl.a., at
grusgravning og andre indgreb, der kan ændre åsens form, ikke må foretages,
samt at der ikke må foretages beplantning.

• '.
,-o

Det er fredningsnævnets vurdering, at realisering af det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 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, pflkl~es
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigbe<ler,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som ht.r en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklag~ævnst og
indsendes til fredningsnævnet.

I
• . J

'.U
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindrekIC bestemmer andet, jf. nalUrbeskynelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

PaIle Hansen, Oksens Kvarter 5 F, 2620 Albertslund
Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-229-2-99
Danmarks Naturfredningsforening j .nr. O 119-15 brev 92313
Skibby Kommune, j.nr. 06.01.15g01
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Jens Larsen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 29. september 1999. kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde på

ejendommen Lyngbakken 14, Skuldelev Strand i sagen:

FS 54198 Matr. nr. 77 bp Skuldelev by, Skuldelev.

For nævnet mødte formanden, Thorkild Bendsen, nævnsmedlemmerne Niels Olesen og Jens

e Larsen samt juridisk sekretær Anette Maarbjerg

Ejeren, Frank Bjørnstad Jacobsen, var mødt.

For Frederiksborg Amt mødte Vilhelm Dalgaard.

For Skibby Kommune mødte John Overgaard.
I

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Skibby Kommune mødte Lasse Bierre

Hansen og Egon Petersen.

Thorkild Bendsen redegjorde kort for formålet med mødet og oplyste herunder, at 2 af nævnets

medlemmer tidligere har besigtiget ejendommen. Ejendommen er omfattet af en frednings-

kendelse der bl.a. indeholder et forbud mod terrænændringer.

Frank Bjørnstad Jacobsen oplyste, at der var en vej op til huset, da han købte ejendommen.

Vejen var groet til, og han har fjernet en del døde træer og trærødder. Han har ikke ændret på

vejens forløb.

Egon Petersen oplyste, at der ikke tidligere har været en vej, men derimod en sti op til huset.

Langs stien stod en række pæle, hvorimellem der var trukket et tov, der fungerede som

gelænder. Stien var kun ca. 1 m bred. Den nuværende vej op til huset er derfor nyetableret.

Vilhelm Dalgaard oplyste, at han har været på ejendommen, mens stien endnu var der. Han

husker stien som ca. 1-1,5 m bred. Den nuværende vej er ændret i forhold hertil.

Cl d...S'D\ '1~l...\ ,):~ll:l-DO~ (
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Frank Bjørnstad Jacobsen oplyste, at vejen ikke kan bruges til bilkørsel, når den er våd. For at

gøre vejen farbar, skal der lægges stabilgrus på i to spor. Problemet med gruset er, at det på

grund af vejens hældning skylles bort af regnen. På den nuværende vendeplads var der

tidligere to store huller der blev brugt som losseplads af den tidligere ejer. Han har fyldt

hullerne op med den jord, der er gravet af skrænten. Det er hans hensigt at udjævne

skræntkanterne rundt om vendepladsen og grave yderligere af skrænten, så den kommer til at

flugte med knækket på stien op til huset. Selve vendepladsen skal ikke gøres større.

Thorkild Bendsen tilkendegav, at såfremt det forudsættes at der skal være en tilkørselsvej til

ejendommen, skal der for enden af vejen være en mulighed for at vende en bil.

Vilhelm Dalgaard oplyste, at da amtet oprindeligt modtog sagen, var udgangspunktet en

betydelig mindre sti end den nuværende vej. Der var ikke lavet en vendeplads, men fandtes

nogle småudgravninger for enden af stien. Amtets udgangspunkt var dengang, at det hele
,

skulle retableres. Af referatet af fredningsnævnets senere besigtigelse af ejendommen fremgik

imidlertid at nævnet var indstillet på at bibeholde den etablerede vej. Det er amtets opfattelse,

er der med den etablerede vej og vendeplads er sket betydelige indgreb i landskabet i modstrid

med fredningens formål. Amtet har planer om med tiden at frilægge åsen så meget som muligt

og etablere græsning. Hvis bevoksningen fjernes, vil vendepladsen og vejen være meget

synlige. Der er endvidere en fare for, at en tilladelsen til bibeholdelse vil kunne danne

præcedens i området og således vil kunne påberåbes af øvrige ejere i det fredede område.

Amtet foreslog på baggrund af nævnets velvillige indstilling til den etablerede vej, at der blev

lavet en privat fællesvej for ejendommene Lyngbakken 14 og 12. Vejen skulle blot forlænges

nogle ru meter for også at kunne bruges som adgangsvej for naboejendommen. Dette var

naboen imidlertid ikke interesseret i, idet han ønskede et andet forløb af vejen. Naboen har

efterfølgende helt mistet interessen, da han har ruet anden tilkørselsmulighed til sin grund.

Amtet er på baggrund heraf tilbage ved udgangspunktet, som er ønsket om en fuldstændig

retablering af den tidligere sti, dels for at beskytte åsens form og dels for at undgå at skabe

præcedens. Da nævnets forudsætning imidlertid er, at vejen kan bibeholdes, er amtet dog efter

omstændighederne villige til at acceptere vejen. Indgravningerne i skrænten omkring

vendepladsen er skæmmende, og vendepladsen bør ikke opretholdes i den nuværende

udstrækning.
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John Overgaard oplyste, at kommunen kan anbefale, at der gives tilladelse til en grøn vej, dvs.

uden grusbelægning, op til ejendommen og til at vendepladsen bibeholdes i det mindst mulige

omfang. Vendepladsen bør omkranses af bevoksning.

Thorkild Bendsen gjorde opmærksom på poplerne, der er plantet langs vejen.

Frank Bjørnstad Jacobsen oplyste, at han i givet fald vil være villig til at fjerne poplerne, som

hans søn har plantet.

e Lasse Bierre Hansen oplyste, at foreningens grundholdning er, at den oprindelige sti bør

retableres, men da dette arbejde også vil påføre åsen skade, kan foreningen acceptere, at den

grønne vej bibeholdes. Vendepladsen kan også bibeholdes, men må ikke udvides. De

eksisterende skrænter bør derfor blive stående, således at der ikke graves mere i åsen.

Frank Bjørnstad Jacobsen oplyste, at det har været hensigten at jævne vendepladsens kanter ud,

så afgravningen af skrænten ikke ser så voldsom ud. Vejen kan som grøn vej kun bruges, når

den er helt tør. Han ønsker derfor mulighed for at lægge stabilgrus på i to smalle spor.

Vilhelm Dalgaard bemærkede hertil, at amtet ikke vil modsætte sig, at vejen grusbelægges, da

den ellers ikke er brugbar en stor del af året. Det er vigtig at poplerne langs vejen fjernes, og at

den øvrige bevoksning bevares. .

Lasse Bierre Hansen oplyste at foreningen ikke kan acceptere, at vejen grusbelægges, da det vil

gøre vejen mere synlig. Det må endvidere frygtes at skabe præcedens i området.

Efter votering traf nævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, sålydende

afgørelse:

Der meddeles ejeren af matr. nr. 77 bp Skuldelev by, Skuldelev, Frank Bjømstad Jacobsen,

tilladelse til at bibeholde den tilkørselsvej, som er etableret fra Lyngbakken og op ad åsen til
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sommerhuset på ejendommen, Lyngbakken 12 på vilkår, at vejen skal opretholdes l sin

nuværende form som "grøn vej" uden befæstelse med grus, og at de plantede popler langs vejen

fjernes med rod.

Der gives endvidere ejeren tilladelse til at bibeholde vendepladsen for enden af tilkørselsvej en

på følgende vilkår:

1. Arealet af den planerede del af vendepladsen må ikke overstige 40 m2
•

2. Der må ikke graves yderligere af skrænterne omkring vendepladsen.

3. Skræntkanterne omkring vendepladsen skal udjævnes ved påfyldning af jord til den plane

del af vendepladsen. De skråninger, der fremkommer herved, må ikke beplantes, men skal

henstå, så de naturligt gror til.

4. Vendepladsen må ikke befæstes.

Tilladelsen, der blev meddelt de mødte, bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66,

stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Der er ikke ved
I

tilladelsen taget stilling til om vendepladsen er forenelig med anden lovgivning eller naboret-

lige regler.

De arbejder, der skal udføres af ejeren i henhold til ovenstående, skal være tilendebragt inden

udgangen af år 2000.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er truffet, påklages til

e Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes Dør klagefrist dl b 'fens u ø, J.

naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

~Thorkild Bendsen Niels Olesen

formand

Jens Larsen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingø~
Tlf. 49258120 fax. 49214686 VlodtE!geJt I Hels.ingør den 19. januar 2000
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Vedr. FS 92/99, matr.nr. 16 h Skuldelev by, Skuldelev, beliggende Koholm-
mosen 15, Skibby Kommune.

Ved skrivelse af 8. november 1999 har Frederiksborg Amt for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til flytning af et fårehus på
ejendommen. Fårehuset ønskes flyttet i forbindelse med pleje og hegning af
Skuldelev Ås.

Fårehuset er i dag placeret halvt oppe pa asens vestlige skråning. Det ønskes
nedrevet og et nyt opført umiddelbart i tilknytning til beboelsen. Huset vil få et
areal på 2.60 x 4.00 m, klinkbygget med rejsning og ca. 2 m til kip. Taget bliver
sort og vægge mørkegrønne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951.
Fredningens formål er at sikre åsen som landskabselement og som botanisk og
geologisk interesseområde. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse
af enhver art på arealerne er forbudt.

Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.
N ævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 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 afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsent-
lig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
kl~ge har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
m digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

horkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Kaj Lausten
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-229-3-99
Danmarks Naturfredningsforening
Skibby Kommune, j.nr. 0l.05.02GOI
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Jens Larsen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86 Helsingør, den 19. januar 2000
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Vedr. FS 47/99, matr.nr. 77 bI Skuldelev by, Skuldelev, beliggende
Strandvejen 18, Skibby.

Ved skrivelse af 12. maj 1999 har Frederiksborg Amt for ejerne af ovennævnte
ejendom ansøgt om lovliggørelse af allerede anlagt adgangsvej på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951.
Fredningens formål er at sikre åsen som landskabselement og som botanisk og
geologisk interesseområde .

Amtet har i sin skrivelse til nævnet meddelt, at det ved besigtigelse af ejendommen
er konstateret, at ved anlægget af vejen er taget hensyn til terrænet. Det er derfor
forvaltningens opfattelse, at bibeholdelse af den etablerede adgangsvej ikke strider
mod fredningens formål.

Skibby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes over for
nævnet anbefalet en lovliggørelse af den anlagte vej.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 tilladelse til at opretholde den anlagte adgangsvej på
ejendommen.

')'A,
I~\'

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredniogsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stUes til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

T~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Jette Laybourn og Erik Skovsøe
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-229-5-98
Danmarks Naturfredningsforeningj.nr. 0119-15 brev 91689
Skibby Kommune, j.nr. 01.05.02GOl
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Jens Larsen

- - _.-- .. _------------



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den - 1 JUNI 2001
ModttlBflt i

Skov- og Naturstyrelsen

Frederiksborg Amt
Landskab safdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

lVf (cJ ~ ri 11 JUNI 2001
I ~~, ~~~) ~~ ~
~ ~- ~.-.

Vedr. FS 45/01. Nedgravning og etablering af kloakanlæg på ejendommen matr.

nr. 77 bp Skuldelev by, Skuldelev, Lyngbakken 14 i Skibby Kommune. Deres

j.nr. 8-70-51-8-229-2-01.

Ved skrivelse af 28. maj 2001 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte

ejendom, Frank Bjørnstad Jacobsen, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at udføre

nedgravning og etablering af kloakanlæg på åsen. Teknisk Forvaltning i Skibby

Kommunen har den 24. april 2001 givet tilladelse til kloakarbejder på en række

betingelser.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS og en del af Koholrn Mose. Fredningens formål er at sikre

de landskabelige, geologiske og botaniske værdier, samt sikre offentlighedens adgange langs åsen. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at grusgravning og andre indgreb,

der kan ændre åsens form, ikke må foretages, samt at der ikke må foretages

beplantning.

Efter det foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.



Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

'ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige relaeative interesser, når

afgørelsen berø:r:er sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, j f naturbeskyttelseslovens' § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frank Bjørnstad Jacobsen

Skibby Kommune J.nr. 06.01.15P21

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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Tlf.49258120 Fax. 49214686

REG.NK. \\&2. .00 ~

12 OKT. 200'

Michael Pedersen
Lyngbakken 12
Skuldelev Strand
4050 Skibby SCANNET

e Vedr. FS 8l101.Nedgravning og etablering af kloakanlæg på ejendommen .matr.

nr. 77 bm Skuldelev by, Skuldelev, beliggende Lyngbakken 12 i Skibby

Kommune.

Ved brev af 31. august 2001 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at

nedgrave en kloakledning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS og en del af Koholm Mose. Fredningens formål er at sikre

de landskabelige, geologiske og botaniske værdier, samt sikre offentlighedens adgang

langs åsen. Fredningsbestemmelseme anfører bl.a., at grusgravning og andre indgreb,

der kan ændre åsens form, ikke må foretages, samt at der ikke må foretages

beplantning.
,.

Det vurderes, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet betydning i

forhold t~l fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt. Det forudsættes, at terrænet

retableres efter gravning.

Skov"ogNaturst~elsen
J.nr. SN 2001 - \ ~ \ \ ';)..- OO\~
Akt. nr. l~

~

--,
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Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskytte1ses1ovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tillade1sens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreati,ve interesser, når

e afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

1 Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen lnr 8-70-51-8-229-5-01

Skibby Kommune J.nr.06.01.05G01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lasse Bierre Hansen

. Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

.. f JULI 2003Den

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 1° ",, , I •

j I "I ... ' \,

FS 35/2003. Udvidelse af sommerhus med 19 m2, heraf udhus på 3 m2 på

ejendommen matr.nr. 77 bi Skuldelev by, Skuldelev, Strandengen 18 i Skibby

Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-229-4-03.

Ved brev af 13. juni 2003 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra Skibby Kommune på vegne af ejerne af ovennævnte ejendom om

udvidelse af et sommerhus på ejendommen med 19 m2, heraf udhus på 3 m2•

Af sagen fremgår, at ejendommen, som ligger i landzone, er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af23. juli 1951 om fredning af Skuldelev ÅS og en

del afKoholm Mose. Fredningens formål er at sikre de landskabelige, geologiske og

botaniske værdier, samt sikre offentlighedens adgang langs åsen.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse af enhver art på arealerne er

forbudt.

Ejendommen er desuden omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 15 om strand-

beskyttelseslinie. Det ansøgte kræver derfor udover fredningsnævnets dispensation

efter fredningen tillige amtet dispensation fra strandbeskyttelseslinien.

Amtet har ved sagens fremsendelse oplyst, at det eksisterende sommerhus, der er

opført 1989, har et areal i flg. BBR på 56 m2• Med den ansøgte tilbygning bliver det

bebyggede areal ca. 75 m2
• Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til opførelse

ad S~ ~I- /~ Jt;i- 001 ~
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e af nyt sommerhus på 73 m2 inden for samme fredning. Det er på ovennævnte

baggrund amtets opfattelse, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet

betydning i forhold til fredningens formål. Forvaltningen kan derfor med amtsrådets

bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1 giver tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet kan tiltræde forvaltningens vurdering, hvorefter det ansøgte vil være

af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte

projekt.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258l20 Fax. 49214686

Den ~lf JULI 20U3

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Modtaj.!et i
Skov- 1'1"" "'''1 lIl'styrelsen

-,7 JUU 2003
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• FS 35/2003. Matr. nr. 77 bi Skuldelev by, Skuldelev, Strandengen 18 i Skibby

Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-229-4-03.

Ved brev af 1.juli 2003 meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af et

sommerhus på ovennævnte ejendom med 19 m2, heraf udhus på 3 m2 i

overensstemmelse med den modtagne ansøgning.

Efterfølgende har ejerne meddelt, at udvidelsen er forkert angivet i ansøgningen.

Den korrekte udvidelse er 22, 4 m2
, heraf udhus med 3 m2

•

Jeg ændrer derfor den meddelte tilladelse til at angå en udvidelse på 22,4 m2, heraf

• udhus med 3 m2
. Tilladelsen af 1. juli 2003 opretholdes i øvrigt uændret.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen

Nævnets formand

Kopi af brevet er sendt til:

Jette Layboum & Erik Skovsøe, Korskær 8, Ganløse, 3660 Stenløse

• Skibby Kommune J.nr. 24-2003

Skov··Og' Natm'styrelsen
J.nr. SN 200 I ~ I Z 1\ // Z- - O 0/4
Akt. nr. L{ ~ ~
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 23 SEP. 2003

Skibby Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 141
Røgerupvej 4
4050 Skibby

FS 47/03. Ansøgning om indretning af toilet og bad i skur i sommerhus på

ejendommen matr. nr. 77az, Skuldelev By, Skuldelev, beliggende Strandvejen 74

i Skibby Kommune. Deres j.nr. 115-2003

Fredningsnævnet har fra Skibby Kommune modtaget ansøgning om etablering aftoi-

let og bad i udhus på ovennævnte ejendom. Udhuset, der skal omdannes til boligareal,

omfatter 5,4 m2
• Skibby Kommune har ved fremsendelsen anbefalet det ansøgte.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951, der har

til formål at bevare Skuldelev ÅS i sin helhed af geologiske, botaniske og zoologiske

samt generelt videnskabelige og landskabelige hensyn.

Uddrag af fredningskendelsen:

"Skuldelev Ås er ikke alene af stor landskabelig virkning og af en efter

sjællandske forhold sjælden storslået skønhed, men den har tillige stor

videnskabelig interesse, såvel i geologisk som i botanisk (og derved også

zoologisk) henseende. Disse værdier bør ikke ødelægges ved planløs og spredt

gravning og bebyggelse på åsens ryg, og faren er netop stor herpå grund af,

at åsen er spredt på mange hænder, og opdelt i usædvanlig mange små

lodder, " .......

...... Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer, hvor

ikke særlige bestemmelser i det følgende er anført, skal bevares derved, at

grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes,

- ---- ------------
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ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at

beplantning ikke må foretages, at der ikke må anbringes ledningsmaster .

Den nord for Sct. Olavs Skår liggende del af Skuldelev ÅS fredes under

følgende vilkår ..

2) På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område

omkring den. kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige

udnyttelse ..

4) Udyrkede områder skal fremdeles henligge i deres nuværende tilstand ...

Ved brev af 10. september 2003 har Frederiksborg Amt meddelt fredningsnævnet, at

ejendommen tillige er omfattet af strandbeskyttelseslovgivningen ifølge

naturbeskyttelseslovens § 15, der har til formål at sikre en generel friholdelse af

kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Indholdet af bestemmelsen er et generelt forbud mod at foretage ændringer i

tilstanden af kyststrækninger. Dette indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse

(bygninger, skure, master etc.).

I brevet er videre anført:

"Ansøgningen om toilet og bad i sommerhusets skur anskues her ud fra, at

sommerhuset (med skur) var bygget før fredningens ikrafttræden. Huset har

formentlig igennem tiden undergået forskellige forandringer m.h.t. det ydre,

og skuret fremstår i dag med et rektangulært tosprosset vindue.

Det er Forvaltningens vurdering, at etablering afbad og toilet ikke vil være i

væsentlig strid med fredningskendelsens omfattende og videnskabeligt belagte

bestemmelser. Forvaltningens anbefaling forudsætter, at der ikke foretages

den mindste ændring af husets ydre."

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningen s

formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

• og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Murermester Rene Kjerside, Dysseholm 1, 3670 Veksø

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-229-6-03

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lasse Bierre Hansen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

REti.Nl I/ ~2. o-(!)

15 JUlf 200~Helsingør, den

FS. 74/03. Ansøgning om udvidelse af eksisterende sommerhus fra 52 m2 til 89 m2

i Skuldelev Ås/Koholm Mose Fredningen.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amt modtaget en ansøgning om

tilladelse til at udvide et eksisterende sommerhus, matr.nr. 19f Skuldelev By,

Skuldelev, beliggende Koholmmosen 5 i Skibby Kommune fra 52 m2 med 37m2 til i

• alt 89 m2
.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS og en del af Koholm Mose. Fredningen har til formål at

bevare åsen i sin helhed af geologiske, botaniske, zoologiske samt generelt viden-

skabelige og landskabelige hensyn.

I fredningskendelsen er bl.a. anført:

............ "Skuldelev As er ikke alene af stor landskabelig virkning og af en efter

sjællandske forhold sjælden storslået skønhed, men den har tillige stor videnskabelig

interesse, såvel i geologisk som i botanisk (og derved også zoologisk) henseende.

Disse værdier bør ikke ødelægges ved planløs og spredt gravning og bebyggelse på

åsens ryg, ogfaren er netop stor herpå grund af, at åsen er spredt på mange hænder,

og opdelt i usædvanlig mange små lodder, " .......

...... Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer, hvor ikke

særlige bestemmelser i det følgende er anført, skal bevares derved, at grusgravninger

og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes, ikke må finde sted, at

bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at beplantning ikke må foretages, at

der ikke må anbringes ledningsmaster ........
Den nordfor Set. Olavs Skår liggende del af Skuldelev As fredes under følgende

vilkår ..

• Skov- og Naturstyrelsen lID
J.nr. SN 2001" '~II/,?-- :::>:;>TI
Akt. nr. Co ~



2) På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område

omkring den, kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugsmcessige udnyttelse ...

4) Udyrkede områder skal fremdeles henligge i deres nuværende tilstand. "

•

Amtet har ved sagens fremsendelse udtalt til fredningsnævnet:

"Med det eksisterende sommerhusareal på 52 m2 vil en udvidelse med 37m2 udgøre et

bebygget areal på 89 m2
• Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til opførelse af et

nyt sommerhus på 73 m2 inden for samme fredning.

På denne baggrund, samt i lyset af fredningskendelsens omfattende og videnskabeligt

belagte bestemmelser, er det Forvaltningens vurdering, at en 37 rn2 stor tilbygning vil

være i strid med fredningen s formål, der foreskriver:

"At bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt"

samt at:

•

"På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område omkring

den, kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse ".

Foruden den videnskabelige redegørelse for områdets værdier, der fremgår af

fredningskendelsen, er området i regionplan 2001 udpeget som beskyttelsesområde for en

række interesser. Området er således udpeget som geologIsk interesseområde, biologisk

interesseområde, særlig værdifuldt landskab, oplevelsesrigt landskab med mulighed for

grøn turisme samt med beliggenhed i kystnærhedszonen.

Anbefaling:

Forvaltningen kan således ikke anbefale den 37 m2 store udvidelse, men derimod anbefale

en udvidelse af sommerhuset, således at det samlede areal ikke overstiger 75 m2
."

Fredningsnævnet tiltræder Amtets anbefaling og meddeler i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, afslag på det ansøgte, der ikke findes foreneligt med

fredningens formål.

Det kan forventes, at nævnet til meddele tilladelse til en udvidelse af sommerhuset,

således at det samlede areal ikke overstiger 75 m2
.

•,t'

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig



interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Jens LarsenThorkild Bendsen
nævnets formand

•
Denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt, 1. m. 8-70-51-8-229-5-03

Seistrup + Lundgaard C ApS, Frederiksborggade 25,2, 1360 København K

Skibby Kommune 1. m. 34-2003

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lasse Bierre Hansen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen

http://www.nkn.dk


.' Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492581 20 fax. 4921 46 86

"

ti
Helsingør, den 29. december 2004

Marianne Seistrup og Per Lundgaard Christensen
Frederiksborggade 25-2. sal
1360 København K

L~
Vedr. FS 74-03 matr.nr. 19 f Skuldelev By, Skuldelev,
Koholmmosen 5 i Skibby Kommune.
Ansøgning om udvidelse af eksisterende sommerhus med 23
m2 til 75 m2.

•
Ved brev af 25. november 2004 har Skibby Kommune for ejeren af
matr. nr. 19f Skuldelev By, Skuldelev, Koholmmosen 5 i Skibby
kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse til at udvide et
eksisterende sommerhus med en tilbygning på 23 m2, således at det
samlede areal kommer til at udgøre 75 m2.

Der er tale om en ansøgning, der er ændret i forhold til den
ansøgning, som fredningsnævnet ikke imødekom ved sin afgørelse af
15. juli 2004.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af23.
juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholm Mose.
Fredningen har til formål at bevare åsen i sin helhed af geologiske,
botaniske, zoologiske samt generelt videnskabelige og landskabelige
hensyn.
I fredningskendelsen er bl.a. anført:
....... "Skuldelev Ås er ikke alene af stor landskabelig virkning og af
en efter sjællandske forhold sjælden storslået skønhed, men den har
tillige stor videnskabelig interesse, såvel i geologisk som i botanisk
(og derved også zoologisk) henseende. Disse værdier bør ikke
ødelægges ved planløs og spredt gravning og bebyggelse på åsens
ryg, og faren er netop stor her på grund af, at åsen er spredt på
mange hænder, og opdelt i usædvanlig mange små lodder, .
....... Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede
arealer, hvor ikke særlige bestemmelser i det følgende er anført, skal
bevares derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens
form ændres eller skæmmes, ikke måjinde sted, at bebyggelse af
enhver art på arealerne er forbudt, at beplantning ikke måforetages,
at der ikke må anbringes ledningsmaster .

Den nordfor Sct. Olavs Skår liggende del af Skuldelev Ås fredes
under følgende vilkår .



"

2) På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede
område omkring den, kun sådan som er nødvendig for jordens

landbrugsmæssige udnyttelse ....

4) Udyrkede områder skal fremdeles henligge i deres nuværende
tilstand. "

Det nu foreliggende projekt strider efter nævnets vurdering ikke mod
fredningens formål, og jeg kan på nævnets vegne i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 9, stk. 4 i bekendtgørelse
nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn
meddele tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk.
2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens
meddelelse. •
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,
påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af
den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål
er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og
organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til
fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage,
at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i
sin klage.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klage fristens
udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf.
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86

Helsingør, den 11. oktober 2005

Leo Christiansen
Skuldelev Strandvej M rR\
4050 Skibby ~ ~ [F2) D ,l 2 O~r, 2005

• FS 72/05, matr.nr. 77 hg Skuldelev By, Skuldelev.

Fredningsnævnet har fra Skibby kommune gennem Frederiksborg Amt
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at opføre et sommerhus på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen som ligger i landzone er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 23. juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholm
Mose.

Det er fredningens formål at sikre de landskabelige, geologiske og botaniske
værdier, at bevare åsen og at sikre offentlighedens adgang langs åsen.
Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse af enhver art på
arealerne er forbudt.

• Det er fredningsnævnets vurdering, at en gennemførelse af det anførte projekt
med opførelse af et fritidshus på Lyngbakken vil være i strid med fredningens
formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 afslag på Deres ansøgning.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til
Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som
afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o .lign, som
har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

~::x>\ -- )~\\ 17- - ~:>~)
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Det er en betingelse for Naturklagenævnetsbehandling af en klage, at klageren e
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Det tilføjes, at fredningsnævnet vil vende tilbage til Deres forespørgsel i Deres
brev af 6. august 2005 til nævnet om andet byggeri i området.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Jens Larsen

•Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, j.m.8-70-51-8-229-7-05
Skibby Kommune, j.m. 2005-051
Skov-og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite,
Frilufirådet
Prilufirådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget

•

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
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1 2 DEC.2005Helsingør, den

FS 73/05. Lovliggørelse af container på ejendommen matr. nr. 77 bp Skuldelev

by, Skuldelev, Lyngbakken 14 i Skibby Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-229-3·

05.

Ved brev af 11. juli 2005 har Frederiksborg Amt meddelt fredningsnævnet, at Amtet

den 29. maj 2002 har varslet et påbud over for ejeren af ovennævnte ejendom, Frank

Bjørnstad Jacobsen, vedr. lovliggørelse af container, olie-tank og oplag af gamle biler

på ejendommen.

Ejeren har efterfølgende skrevet, at containeren er en arbejdscontainer, der indeholder

redskaber til nedgravning af kloakledning fra sommerhuset til Lyngbakken. Ejeren

anfører, at Fredningsnævnets tilladelse af? juni 2001 til nedgravning og etablering af

kloakanlæg gælder i 3 år.

e Amtet har i sit brev yderligere oplyst, at der siden amtets varsel af 29. maj 2002 er

foregået en del korrespondance mellem ejeren og amtet i sagen, og i foråret 2005 er de

3 gamle biler og olietanken blevet fjernet. Ejeren har ansøgt om at containeren kan

blive stående "indtil videre". Ejeren kan ikke anføre et tidspunkt for fjernelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS. Formålet med fredningen er at bevare åsen af geologiske,

botaniske og landskabelige hensyn og friholde den for bebyggelse. Fred-

ningsbestemmelserne anfører bl.a., at grusgravning og andre indgreb hvorved åsens

form ændres eller skæmmes ikke må finde sted, samt at bebyggelse af enhver art på

arealerne er forbudt.

;{J::>\- )tJ 1/2 -enl1
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f.

Det er amtets opfattelse, at fredningsbestemmelsens ordlyd vedr. forbud mod be-

byggelse af enhver art omfatter opstilling af container.

Containeren har stået på stedet i mere end 3 år. Det er amtets vurdering, at den er

stærkt skæmmende for den fredede ås. Det er således amtets opfattelse, at en bi-

beholdelse af containeren vil være uforenelig med fredningens formål.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet giver tilladelse til at containeren

bliver stående "indtil videre".

Amtet har yderligere anbefalet, at fredningsnævnet påbyder containeren fjernet med en

ganske kort frist.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra ejeren, Frank Bjørnstad

Jacobsen, der ved brev af 14. august 2005 har meddelt nævnet, at han ønsker at

bibeholde containeren, som han har meget brug for. Han har i brevet tillige henvist, at

der på andre ejendomme i nærheden henstår gamle biler, campingvogne, containere

m.v.

Amtet har ved brev af 15. september 2005 kommenteret ejerens brev af 14. august

2005. Amtet har fastholdt sin indstilling til nævnet og oplyst, at amtet vil undersøge

de angivne forhold, hvoraf et enkelt ikke er omfattet af fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet tiltræder Amtets vurdering, hvorefter opstillingen af containeren på

den af sagen omhandlede ejendom må anses for stærkt skæmmende og dermed

uforenelig med fredningens formål.

Herefter, og da det af ejeren anførte ikke kan føre til et andet resultat, meddeler

fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 afslag på

ansøgningen om tilladelse til at bibeholde containeren indtil videre.

Nævnet fastsætter en frist til udgangen af januar 2006 til fjernelse af containeren.

Overholdelsen af fristen vil blive påset af Amtet som tilsynsmyndighed.
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Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,

påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom,

som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.Iign., som har

en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer,

hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

e Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen :frafredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen Jens Larsen

nævnets formand

,

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frank Bjømstad Jacobsen, Calle Las Zarzas 7, (E) 29640 Torreblanca Del Sol, Costa

Del Sol, Espafia

og clo Hanne Jacobsen, Toftegårdsvej 30, 3500 Værløse

Skibby Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Naturvæmsforeningen for Skuldelev By, ÅS og Strand vi Per Kofoed, Stormgårdsvej

3,4050 Skibby

Friluftsrådet

3
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Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen

,
4
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 1 ~ MRS. 2006
lW.od~I:':,,!,,j·.;

, '~1

:ui..l:O'il'- "n' "'nt1l:r:" ·'.lf.len

~ 5 MRS. 2C~3

Marianne og Jesper Holdgaard Jensen
Torpevej 8, Skuldelev
4050 Skibby

•
FS. 47/2005. Matr. nr. 1 n Torpegård, Skibby

Den 20.april 2005 afholdt fredningsnævnet møde på ovennævnte ejendom i anledning

af Deres ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til den eksisterende

beboelsesbygning på ejendommen.

Under mødet tilkendegav fredningsnævnet, at det fandtes mest hensigtsmæssigt at rive

den eksisterende og opføre et nyt hus på grunden.

Herefter har De ved brev af23. maj 2005 ansøgt Skibby Komnllme om tilladelse til at

opføre et træhus af type Homsherredhus H162 på grunden. Skibby Kommune har

videresendt Deres ansøgning til fredningsnævnet.

•
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS og Koholms Mose i Skibby Kommune, der har tilformål at

bevare området og friholde det for bygninger.

Fredningsnævnet har i sagen modtaget udtalelser fra Frederiksborg Amt og Danmarks

Naturfredningsforening.

Fredningsnævnets afgørelse

Det ansøgte findes foreneligt med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler

derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i

overensstemmelse med det foreliggende projekt

S~~ - 12 I - OuJGJo
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Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra til1adelsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet. •
Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren :farhelt eller delvis medhold i sin klage.
•

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Jens Larsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-221-6-05

Skibby Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

2

http://www.nkn.dk


~EG.Nl II g 2. CY1J

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

- 2 MAJ 2006Helsingør, den

Bendt Laursen
Bakkesvinget lB
4050 Skibby

•
rb©WJ~

FS 90/05 Opførelse af sommerhuse på ejendommene matr. nr. 77ae, 77q, 93a og

93b Skuldelev by, Skuldelev iSkibby Kommune.

Ved brev af 11. september 2005 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til

opførelse af sommerhus på en eller flere af de ovennævnte matr.nr.e.

De har i Deres ansøgning bl.a. henvist til, at de naturrnæssige værdier, der har

begrundet fredningen af ejendommene, vil kunne bevares efter en bebyggelse, og at

der er sket bebyggelse af flere ejendomme i området efter fredningen.

Ved supplerende ansøgning af27. januar 2006 har De begrænset ansøgningen til kun

at angå matr. nr. 93a, der ligger adskilt fra de 3 øvrige, sammenhængende matrikler,

De har herved tillige henvist til, at en tilladelse ikke vil kunne skabe præcedens, fordi

Deres ejendomme er såkaldt frijord, dvs. "ubebygget areal (ikke landbrug)", hvorimod

de øvrige matrikler på åsen er landbrugsj ord .•
Fredningsnævnet har i sagen indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt, der til

nævnet har udtalt:

"Ejendommen matr.nr. laz, 77ae og 77q er allerede bebygget med et sommerhus

på matr.nr. laz. Ejendommen matr.nr. 93a og 93b er ubebygget.

Ejendommene, som ligger i landzone, er omfattet af Overfredningsnævnets ken-

delse af23. juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del afKoholm Mose.

Fredningens formål er at sikre de landskabelige, geologiske og botaniske

værdier, samt sikre offentlighedens adgang langs åsen.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse af enhver art på arealerne

er forbudt.

\
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Det kan i sagen oplyses, at daværende ejer - som det fremgår afpunkt 64 i Over-

fredningsnævnets kendelse - modtog erstatning for ikke at bygge hus på bl.a.

matr.nr. 77ae, 77q, 93a og 93b (tidligere matr.nr. 93).

Ansøger henviser til, at der på sydsiden af åsen er givet tilladelse til opførelse af

sommerhuse på en række grunde. Amtet kan oplyse, at sommerhusene på

matr.nr. lbr, lbq, lbp og lbo er opført udenfor fredningen. På matr.nr. laz, l aæ, l

aø og l ba (tidligere matr.nr. le og lf) er der under punkt 93 i

fredningskendelsen givet tilladelse til at der opføres indtil 4 bebyggelser ved

åsens fod.

Vurdering og udtalelse

Opførelse af et sommerhus på en ubebygget grund på den fredede ås er klart i •

strid med fredningsbestemmelserne. Det er amtets opfattelse, at en realisering af

det ansøgte vil være uforenelig med fredningens formål.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l giver tilladelse til opførelse af

sommerhuset. "

Fredningsnævnet har i sagen tillige modtaget udtalelser fra Skibby Kommune og fra

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, der begge har anbefalet, at

ansøgningen ikke imødekommes.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsbestemmelserne indeholder til opnåelse af fredningens formål et forbud mod

bebyggelse af enhver art. Da det ansøgte derfor er uforeneligt med fredningens formål,

meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l afslag på

det ansøgte.

•

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og
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organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage .

• Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Jens Larsen

•

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-229 -8-05

Skibby Kommune J.nr. OS/2952

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite vi Lasse Bierre Hansen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 26 MAJ 2006

Skibby Kommune
Teknisk Forvaltning
Røgerupvej 4
Postboks 104
4050 Skibby

SCOAl\1NET

FS 15/2006. Matr. nr. 12 e Skuldelev by, Skuldelev - beliggende Østbyvej 1,4050

Skibby i Skibby Kommune. Deres j.nr. 2006/014.

Fredningsnævnet har fra Skibby Kommune modtaget en ansøgning fra ejeren af

ovennævnte ejendom, Robert Olsen, om tilladelse til opførelse af en lade, 14 x 25 m =

350 m2 på ejendommen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af23. juli 1951 om

fredning af Skuldelev ÅS og en del af Koho1m Mose. Fredningens formål er at sikre de

landskabelige, geologiske og botaniske værdier, samt sikre offentlighedens adgang

langs åsen. Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a., at bebyggelse af enhver art på

arealerne er forbudt.

Fredningsnævnet har modtaget et skriftligt indlæg af 24. marts 2006 fra Amtet, der har

anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet har afholdt møde på ejendommen den 17. maj 2006 med ejeren og
J

repræsentanter for Frederiksborg Amt, Skibby Kommune og Danmarks

Naturfredningsforening med særlig henblik på vurdering af den ansøgte bygnings

placering.

Fredningsnævnets afgørelse

2:>1v'=>- J 2' - ~
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Ejendommen er en landbrugsejendom på 17 ha. Jorden drives med planteavl og

afgræsning af MVJ-arealer. Der er et mindre dyrehold på ejendommen, bl.a. til

afgræsning af Skuldelev ÅS, hvilket er tinglyst på ejendommen.

Fredningsnævnet anser den ansøgte ladebygning for at være nødvendig af hensyn til

ejendommens landbrugsdrift. Efter det således foreliggende meddeler

fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til den

ansøgte lade på vilkår, at laden placeres nord for de eksisterende driftsbygninger i en

afstand af ikke over 8 m fra disse og således, at nybygningens vestgavl flugter med

vestgavlen på den eksisterende driftsbygning.

Ansøgeren skal være berettiget til at afkorte bygningen, således at dennes østgavl

ligeledes flugter med den eksisterende bygnings østgavl.

Opførelse af bygningen på det anførte sted vil medføre behov for en mindre

terrænregulering, særligt ved afgravning i byggefeltets vestlige ende. Ejeren skal være

berettiget til at placere den afgravede jord i en lavning på marken nordøst for

byggefeltet. Det forudsættes at terrænreguleringen foretages uden markante

niveauforskelle.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

- -- -ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig

interesse i afgørelsen, samt landsdækkendeforeninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser,

når afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

2
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, jf.naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

formand

Niels Olesen Jens Larsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Robert Olsen, Østbyvej 1, Skuldelev, 4050 Skibby

Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-229-1-06

Skov-og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

-Danmarks-Naturfredningsforenings lokalkomi te-v/Lasse Bierre Hansen

Friluftrådet

Friluftrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att.

fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Jens Larsen

3
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den :1 O OK1. 2006

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Modtaget f
Skov- Of!' ~ A.turstyrelsen

11 OKT. 2006

FS 111/06. Gravning af sø på ejendommen matr. nr. 12e Skuldelev by, Skuldelev,

Østbyvej 1 iSkibby Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-229-5-06.

Fredningsnævnet har fra Frederiksborg Amt modtaget en ansøgning fra ejeren af

ovennævnte ejendom om gravning af en sø på 1.600 m2 i lavning på ejendommen.

Af ansøgningen fremgår at, ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse

af 23. juli 1951 om fredning af Skuldelev ÅS og en del af Koholm Mose.

Fredningens formål er at sikre de landskabelige, geologiske og botaniske værdier, samt

sikre offentlighedens adgang langs åsen.

e Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at de omhandlede arealer skal bevares derved, at

grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes, ikke må

finde sted.

Fredningsnævnet afholdt møde på ejendommen den 17. maj 2006 med ejeren og

repræsentanter for amtet, Skibby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i en

sag vedr. opførelse af en lade (FS 15/2006). På mødet drøftedes også ganske kort ejers

ønske om gravning af en sø i lavning på ejendommen. Alle tilstedeværende var positivt

indstillet.

Ejeren har herefter ansøgt om tilladelse til at grave en sø på ca. 1.600 m2 i en udyrket

lavning på 4.000 m2. Det opgravede materiale vil blive spredt ud i den fugtige lavning

ved landevejen samt jævnt ud over markerne.
S1V':;,-IZt- OO/~O
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Amtet har i sin fremsendelselsskrivelse meddelt følgende

"Vurdering

Arealet, hvor søen ønskes etableret, er en eng eller en vandlidende lavning i en tidligere

dyrket mark. Det er forvaltningens vurdering, at en realisering af det ansøgte ikke vil

stride mod fredningens formål. Såfremt anlægget omfattes af de vilkår, som amtet har

anbefalet, vil gravning af søen forbedre områdets naturmæssige potentiale, idet søen vil

være en gevinst for områdets vilde dyre- og planteliv.

Anbefaling

Forvaltningen kan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at

fredningsnævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 på visse vilkår

meddeler tilladelse til det ansøgte.

Såfremt nævnet vedtager at dispensere til det ansøgte, skal amtet anbefale, at tilladelsen

gives på følgende vilkår:

Søen skal anlægges så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.

Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere

end 1:5.

Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 m.

Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn eller

fjernes. _

Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.

Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter

fra søen.

-e --

Af hensyn til vandkvaliteten anbefales det, at markdræn ikke ledes direkte til

vandhullet."

Fredningsnævnets afgørelse.

På det foreliggende grundlag vurderes det i overensstemmelse med Amtets indstilling, at

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i

forhold til dette.
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I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det foreliggende

projekt. Tilladelsen gøres betinget af opfyldelsen af de af Amtet anbefalede vilkår.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

KJagevejJedning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

• genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage

har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

~,

Tfo~kjldbry
formand

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mail: oti@domstol.dk

SCANNET
MO(iTc=lont i

SKOv- og Naturstyrelsen

26 JULI 2007

Den 25. juli 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 101107:Ændret placering af driftsbygning på matr.nr. 12e Skuldelev Østbyvej 1 i
Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har ved skrivelse af 1. juni 2007 oplyst, at kommunen den 26. marts
2007har modtaget ansøgning om at ændre placeringen af en driftsbygning, som Fredningsnævnet
har givet tilladelse til kan opføres. Den nordligste staldlænge skal rives ned og erstattes med
ønskede ladebygning med en højde på 5,2 m og et grundareal på 252 m2. Bygningstegning og
tegning der viser placeringen af ejendommens bygninger er vedlagt. Ejendommen er en
landbrugsejendom på 17 ha.

Fredningsbestemmelser

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets fredningsafgørelse af23. juli 1951 om fredning
af Skuldelev ÅS og Koholms Mose, der har til formål at bevare åsen og friholde den for bebyggelse
m.m. Efter bestemmelserne må indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes ikke finde sted
og bebyggelse af enhver art er forbudt.

Tidligere afgørelse

Efter besigtigelse meddelte Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt ved afgørelse af 26. maj 2006
tilladelse til opførelse af en lade på 350 m2 max. 8 m nord for de eksisterende driftsbygninger og
således at nybygningens vestgavl kom til at flugte med vestgavlen på den eksisterende
driftsbygning. Nævnet fandt, at det ansøgte var nødvendigt af hensyn til ejendommens
landbrugsdrift. Laden er ikke blevet opført.

Udtalelser

Frederikssund Kommune har i skrivelsen af 1. juni 2007 vurderet, at laden er erhvervsmæssig
nødvendig til drift af landbrugsejendommen og har anbefalet det ansøgte med bemærkning, at det
ansøgte tillige kræver byggetilladelse og sagen behandles derfor også i byggesagsafdelingen.

Miljøcenter Roskilde har ved skrivelser af 19. og 24. juli anført, at det ansøgte ikke skønnes at
påvirke udpegningsgrundlaget vedr. Natura 2000-område 120 Roskilde Fjord, dvs. områdets
karakter som overdrev og strandeng.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har ved skrivelse af2. juli 2007 anført, at den
ændrede placering vil bevare et større synsfelt mod Skuldelev ÅS og ansøgningen ønskes derfor
imødekommet.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse

Det ansøgte er ikke i strid med fredningens formål og vurderes at være af underordnet betydning i
forhold til dette. Det ansøgte kræver tilladelse på grund af fredningens forbud mod opførelse af
bebyggelse.

Den ansøgte placering findes i forhold til formålet med fredningen at være mere hensigtsmæssig
end den allerede tilladte placering. I forhold til Natura 2000 udpegningen vurderes det ansøgte ikke
at ville indebære forringelser af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af
arter, som området er udpeget for.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation fra fredningsbestemmelserne, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, og tillader således det ansøgte.

Afgørelsen er truffet afFredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 11. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladelsens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen på 4 uger.

olaf Tingleff
nævnsformand

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Robert Olsen 0stbyvej 1 Skuldelev 4050 Skibby
Frederikssund Kommune - j.nr. 4898-2007
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Frederikssund
Skov & Naturstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 17. januar 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 070/2011 – Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende bygningsforhold på ejendommen 
matr. nr. 1aæ Torpegård, Skuldelev, beliggende Bakkesvinget 3, 4050 Skibby, Frederiks-
sund Kommune 
 
Ansøgningen: 
 
Ved skrivelse af 19. oktober 2011 har Frederikssund Kommune rettet henvendelse til Frednings-
nævnet for Nordsjælland vedrørende ovennævnte ejendom. Det fremgår af henvendelsen, at der 
søges om lovliggørelse af et gedeskur. Skuret er 9 m2 og har gennemsigtigt tag. Begrundelsen for 
skuret er, at ejendommens ejer ønsker at holde beplantningen nede, hvilket af kommunen anser som 
et naturforbedrende tiltag. Af kommunens henvendelse fremgår endvidere blandt andet, at der i 
2006 blev meddelt kommunal byggetilladelse til et 7,5 m2 stort vindfang med terrasse, men at 
spørgsmålet herom ikke har været forelagt fredningsnævnet, der således ligeledes anmodes om at 
træffe afgørelse i relation hertil. Det fremgår yderligere af kommunens henvendelse, at der er etab-
leret et hegn i en del af skellet til naboejendommen beliggende Bakkesvinget 1. Hegnets længde er 
angivet til 80 meter.   
 
Kommunen har foretaget besigtigelse af ejendommen, og som bilag til henvendelsen af 19. oktober 
2011er vedlagt foto- og tegningsmateriale for ejendommen vedrørende ovennævnte forhold. 
 
Kommunen har anført, at det vurderes, at det opsatte hegn må anses som et bagatelagtigt forhold. I 
relation til det opførte skur er der tale om et læskur, der ikke kan ses fra veje eller nabo, og at det 
tjener til, at arealet bliver afgræsset med henblik på at friholde dette som geologisk formation. Byg-
geriet anses samlet set til ikke at have negativ virkning i relation til habitatområdet.  
 
Det fremgår, at kommunen anbefaler en lovliggørelse af de nævnte forhold på ejendommen, og at 
kommunen er sindet at meddele landzonetilladelse hertil i nødvendigt omfang.  
 
Fredningsbestemmelser:  
 
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelser af 8. november 1948 og 23. juli 1951 om fredning 
af Skuldelev Ås og Koholms Mose. Formålet med fredningen er at bevare åsen og friholde den for 
bebyggelse m.m. Af særbestemmelser gældende for blandt andet denne ejendom fremgår, at det 
tillades, at der på arealet opføres indtil 4 bebyggelser ved åsens fod, og således at tegning og place-
ring skal godkendes af fredningsnævnet.  
 
Høringssvar:
 
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 29. november 2011 blandt andet oplyst, at styrelsen er 
enig i det af kommunen anførte vedrørende læskuret til brug for geder. I relation til terrasse er det 
oplyst, at der er tale om en terrasse, der vurderes ud fra bilagt fotomateriale at være på ca. 18 m2. 
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Terrassen er placeret i 1. sals højde oven over ejendommens vindfang. Ejendommen har yderligere 
en terrasse. Placeringen af terrasse og læskur fremgår af medfølgende luftfoto. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 
betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 
hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og sin godkendelse til det ansøgte.        
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 
Nævnets formand 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Gitte Larsen, Morænevej 14, 3550 Slangerup 
 
Pr. e-mail til: 
Frederikssund Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland  
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 17. januar 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 071/2011 – Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende bygningsforhold på ejendommen 
matr. nr. 1az Torpegård, Skuldelev, beliggende Bakkesvinget 1B, 4050 Skibby, Frederikssund 
Kommune 
 
Ansøgningen: 
 
Ved skrivelse af 28. oktober 2011 har Frederikssund Kommune rettet henvendelse til Frednings-
nævnet for Nordsjælland vedrørende ovennævnte ejendom. Det fremgår heraf, at der er opsat et 
hegn i en del af skellet til naboejendommen beliggende Bakkesvinget 3. Hegnets udformning frem-
går af bilagt fotomateriale, og det er oplyst, at hegnet er 25 meter langt og har en højde på 90 cm. 
Det er endvidere oplyst, at der på ejendommen findes et brændeskur, et legehus og et læskur fra 
2002 med et grundareal på 15-20 m2. Læskuret er placeret bag et eksisterende sommerhus og be-
regnet som læskur med plads til 2 heste, der har været anvendt til afgræsning. Hestene er for tiden 
erstattet af skotsk højlandskvæg. Læskuret er en sortmalet tømmerbygning, som tilsvarer læskure i 
andre fredningsområder.  
 
Kommunen har foretaget besigtigelse af ejendommen, og som bilag til henvendelsen af 28. oktober 
2011er vedlagt fotomateriale for ejendommen vedrørende ovennævnte forhold.  
 
Kommunen har anført, at det vurderes, at det opsatte hegn må anses som et bagatelagtigt forhold. 
Legehus og brændeskur anses for at have haveformål og med meget begrænsede bygningsstørrelser. 
I relation til det opførte skur er der tale om et læskur, der ikke kan ses fra veje eller nabo, og det 
tjener til, at arealet bliver afgræsset med henblik på at friholde dette som geologisk formation. Af-
græsningen giver optimale forhold for den overdrevsvegetation, som findes på ejendommen, der er 
beliggende på en ås. Byggeriet anses samlet set til ikke at have negativ virkning i relation til habi-
tatområdet.  
 
Det fremgår, at kommunen anbefaler en lovliggørelse af de nævnte forhold på ejendommen, og at 
kommunen er sindet at meddele landzonetilladelse hertil i nødvendigt omfang.  
 
Fredningsbestemmelser:  
 
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelser af 8. november 1948 og 23. juli 1951 om fredning 
af Skuldelev Ås og Koholms Mose. Formålet med fredningen er at bevare åsen og friholde den for 
bebyggelse m.m. Af særbestemmelser gældende for blandt andet denne ejendom fremgår, at det 
tillades, at der på arealet opføres indtil 4 bebyggelser ved åsens fod, og således at tegning og place-
ring skal godkendes af fredningsnævnet.  
 
Høringssvar:
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Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 1. december 2011 blandt andet oplyst, at styrelsen er enig 
i det af kommunen anførte vedrørende læskuret i relation til det ønskelige i at gennemføre naturfor-
valtningstiltag på arealerne. Placeringen af de i henvendelsen af 28. oktober 2011 angivne mindre 
bygninger fremgår af medfølgende luftfoto. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 
betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 
hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og sin godkendelse til det ansøgte.        
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

Toftager 
Nævnets formand 

 

 

  

 
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 
Bendt Laursen, laur@laursen.mail.dk 
Frederikssund Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland  



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 7. december 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 80/2012 – Ansøgning om dispensation til etablering af et solcelleanlæg på ejendommen 

matr. nr. 77d Skuldelev By, Skuldelev, beliggende  Strandvejen 64B, 4050 Skuldelev, Frede-

rikssund Kommune.  

Ansøgningen: 

Ejeren af ovennævnte ejendom har den 26. september 2012 rettet henvendelse til Fredningsnævnet 

for Nordsjælland med anmodning om, at det tillades, at der opsættes et solcelleanlæg på ejendom-

men. Det er i forbindelse hermed oplyst, at anlægget skal placeres på en sydvendt tagflade på et 

eksisterende udhus/carport. Tagets hældning på bygningen er 20 grader, og det samlede areal, der 

skal dækkes af solcellepaneler, vil udgøre ca. 34 m2. Hvert panel måler 81 x 159 cm. Panelerne vil 

blive oplagt parallelt med tagfladen og hævet ca. 10 cm. i forhold til dette. Da hele tagfladen vil 

blive dækket, vil den fremtræde homogen og ensfarvet sort. Den lave hældning vil betyde, at der 

ikke vil være generende refleksioner. Ejendommen er omgivet af en relativ høj bevoksning, som 

dækker for indsyn. Tagfladen er heller ikke synlig fra fjordsiden af ejendommen.  

Fredningsbestemmelser: 

Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fredning af 

Skuldelev Ås og en del af Koholm mose. Fredningens formål er at bevare åsen og friholde den for 

bebyggelse. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at åsens form ikke må ændres. På 

selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område omkring den kun sådan, 

som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse.    

Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 24. oktober 2012, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, blandt andet oplyst, at ejendommen er beliggende i landzone og har et areal på 12.615 m2. 

Ejendommen er bebygget med et enfamiliehus med et samlet boligareal på 262 m2 og en carport på 

75 m2. Ejendommen er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 136, Roskilde Fjord og Jæ-

gerspris Nordskov. Naturstyrelsen har den 28. september 2012 meddelt dispensation fra strandbe-

skyttelseslinjen. Det er i forbindelse med denne tilladelse vurderet, at det ansøgte anlæg ikke i sig 

selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området væsentligt 

eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Frederikssund Kommune har i skrivelse af 21. november 2012 meddelt, at det ansøgte vurderes ikke 

at kræve fredningsnævnets fredningsdispensation.   

Fredningsnævnets afgørelse: 
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Fredningsnævnet må lægge til grund, at det ansøgte ikke vil medføre indgreb i åsens form eller 

medføre ny bebyggelse af ejendommen. Det ansøgte er heller ikke reguleret eller hindret af frednin-

gens øvrige bestemmelser og findes heller ikke på andet grundlag at kræve fredningsnævnets tilla-

delse. Det ansøgte kræver herefter ikke fredningsnævnets dispensation.  

Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke videre i sagen.  

   

Toftager 

Nævnets formand 

 
  

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Søren Schou og Inge Kring Schou, soeren@schou-fam.dk 

Frederikssund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 

http://www.nmkn.dk/


 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 18. oktober 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 016/2014 – Ansøgning om lovliggørende tilladelse til at bibeholde et drivhus og en skur-

vogn på ejendommen matr. nr. 1bq Torpegård, Skuldelev, beliggende Stormgårdsvej 3, 4050 

Skibby, Frederikssund Kommune.  

Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse: 

Frederikssund Kommune har den 12. marts 2014 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nord-

sjælland i anledning af, at ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at bibeholde et drivhus og en skur-

vogn på ovennævnte ejendom. Det er i forbindelse med henvendelsen oplyst blandt andet, at driv-

husets materialer består af metal og glas. Drivhuset har en højde på 1,70 - 2,4 meter, en bredde på 

2,5 meter og en længde på 3,7 meter. Skurvognen, der er udført i træ, er flytbar og har en længde på 

8,5 meter, bredde 1,9 meter og en højde på 2,2 meter. Det er oplyst, at drivhuset var opført ved nu-

værende ejers overtagelse af ejendommen for 6 år siden. Placeringen af skurvognen er oplyst til at 

være midlertidig.   

Kommunen har oplyst, at man ikke kan anbefale dispensation, da der ikke ses at foreligge en særlig 

begrundelse for at placerede det ansøgte på den del af ejendommen, som er naturfredet.  

Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 10. juni 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, redegjort for ansøgningen og de fredningsmæssige forhold samt afgivet supplerende oplysninger. 

Af skrivelsen fremgår:  

”… 

Ansøgningen.  

… Ansøger oplyser, at drivhuset var opført da han overtog huset i 2008, mens skurvognen er opført 

i 2011/12. Skurvognen, en gammel cirkusvogn, er ved at blive bygget og gjort klar til at skulle rejse 

om sommeren med traktor foran.  

Fredningen.  

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 vedrørende fredning af 

Skuldelev Ås og del af Koholms Mose.  

Fredningens formål er at bevare Skuldelev Ås og friholde den for bebyggelse.  

Det fremgår bl.a. af kendelsen, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt.  



 

 

 

2 

Ejendommen  

Ejendommen har et grundareal på 4527 m2 og er bebygget med et sommerhus på 6o m2 og en car-

port på 21m2. 

Øvrig regulering/planlægning på arealet.  

Del af matr. nr. 1bq Torpegård, Skuldelev er beliggende i Natura 2000- område nr. 136: Roskilde 

Fjord og Jægerspris Nordskov (habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord). Afgrænsningen af Natura 

2000-område og habitatområde er sammenfaldende med fredningsgrænsen.  

På hele den del af matr. nr. 1bq Torpegård, Skuldelev, der er beliggende i habitatområdet, er der 

kortlagt habitat-naturtyperne surt overdrev i en mosaik med kalkoverdrev i forholdet 1/3. 

Øvrige bemærkninger.  

Naturstyrelsen gør fredningsnævnet opmærksom på, at der er plads til opstilling af både drivhus og 

vogn på den del af matriklen, der ligger uden for fredningen. Naturstyrelsen vurderer at en opstil-

ling uden for fredningen ikke vil påvirke Natura 2000-området eller medføre beskadigelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.” 

Besigtigelse: 

2 ud af fredningsnævnets 3 medlemmer har den 25. august 2014 foretaget besigtigelse og afholdt 

møde på ejendommen. 

 

Under besigtigelsen deltog ansøger samt repræsentanter fra Frederikssund Kommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, og Naturstyrelsen, Det åbne land.   

  

Under besigtigelsen blev ejendommen og de nærmeste omgivelser beset. Navnlig cirkusvognen 

fremstod som synlig fra omgivelserne.  

 

Ansøger oplyste, at drivhuset var opført, da han erhvervede ejendommen for 4-5 år siden. Der er en 

vinplante i drivhuset, som i øvrigt ikke anvendes. Drivhuset vil kunne flyttes. Cirkusvognen er mid-

lertidigt opklodset og under renovering. Det er planlagt, at cirkusvognen skal ud at køre i fremtiden.  

 

De mødte havde lejlighed til at udtale sig, idet der i det væsentligste blev henvist til de skriftlige 

indlæg i sagen.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager, Niels H.V. Olesen og Ole Søegaard. 

   

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet bemærker, at fredningsbestemmelserne indeholder et generelt bebyggelsesforbud. 

Det ansøgte anses som bebyggelse i fredningens forstand. Fredningens formål er at bevare Skulde-

lev Ås og friholde den for bebyggelse. Det ansøgte fremstår synligt fra omgivelserne og vil kunne 

placeres på den ikke fredede del af ejendommen. En placering på den fredede del af ejendommen 

fremstår ikke som nødvendig eller i øvrigt begrundet i særlige hensyn. Under de nævnte omstæn-
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digheder bør der vises tilbageholdenhed med dispensation fra fredningsbestemmelserne. Af de 

samme grunde bør det ansøgte efter en samlet vurdering ikke tillades ved dispensation. Frednings-

nævnet meddeler herefter afslag på dispensationsansøgningen. 

 

Der skal herefter foretages fysisk lovliggørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.  

 

Det er Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed, der påser, at lovliggørelsen sker i overens-

stemmelse med fredningsnævnets afgørelse.  

 

 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

 

 
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 

 

Til orientering bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Per Seipelt, peer@seipelt.dk 
Frederikssund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 

Danmarks Naturfredningsforening 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  
 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 

af kapitel 11 a. 

Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-

dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  

Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-

bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 

berigtigelse på den forpligtedes regning.  

Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 

beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-

delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  

Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 

og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 

regning.  
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 17. maj 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 010/2015 – Ansøgning om tilladelse til opsætning af informationsskilte på ejendommen 

matr. nr. 77am Skuldelev By, Skuldelev, Frederikssund Kommune.  

Ansøgningen 

Kulturstyrelsen har den 10. februar 2015 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, 

idet der ansøges om dispensation til, at der kan opstilles 2 informationsskilte på ovennævnte ejen-

dom. Opsætningen skal ske i forbindelse med formidlingen af findestedet for den undersøiske vi-

kingeskibsspærring i Peberrenden ved Skuldelev. De 2 skilte skal formidle den undersøiske spær-

ring og dens strategiske beliggenhed i Roskilde Fjord. Skiltene er en del af Kulturstyrelsens projekt 

”Danmarks Oldtid i Landskabet”, hvor der ved 83 fortidsminder af forskellig type fra ældste stenal-

der til vikingetid etableres ny, moderne formidling. De 83 steder udgør markante findesteder, som 

hver især repræsenterer et væsentligt aspekt af den samlede fortælling. De enkelte findesteder kan 

ikke erstattes af andre. De 2 skiltes design er udviklet til det nævnte projekt. Skiltene vil have en 

skilteplade i A3 format og monteres som kortborde. Den samlede højde over jorden er 1,14 meter. 

Skiltenes placering er bestemt  i forhold til de besøgenes mulighed for oplevelse og under størst 

mulig hensyntagen til natur og færdsel. Af medsendt bilagsmateriale fremgår placeringssteder og 

udformningen af de ansøgte skilte.  

Fredningsbestemmelser: 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 23. juli 1951 om fredning 

af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose. Fredningen har til formål at bevare åsen og friholde 

den for bebyggelse m.m. Efter fredningens bestemmelser må indgreb, hvorved åsens form ændres 

eller skæmmes ikke finde sted, og bebyggelse af enhver art er forbudt.  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Frederikssund Kommune har den 11. marts 2015 oplyst blandt andet, at kommunen kan anbefale 

det ansøgte, men at der bør stilles krav om, at Kulturstyrelsen vedligeholder skiltene, eller at styrel-

sen indgår en aftale herom med kommunen eller andre.   

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 6. marts 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, oplyst, at det ansøgte ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger i relation til den gældende 

fredning.   

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte ikke vil medføre en markant visuel påvirkning i 

det fredede område eller i øvrigt være i strid med de formål, som fredningen skal varetage. Det an-

søgte vil endvidere være til gavn i relation til offentlighedens adgang i det fredede område. Fred-

ningsnævnet finder på dette grundlag og de øvrige oplysninger i sagen, at ansøgningen om dispen-

sation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af un-

derordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er 

hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet med-

deler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Fredningsnævnet bemærker, at fredningsnævnet ikke har kompetence til at udtale sig om, hvilken 

myndighed, der bør afholde de udgifter, der måtte opstå i forbindelse med vedligeholdelsen af det 

ansøgte eller i øvrigt angive, hvorledes vedligeholdelsen (eventuelt aftalemæssigt) bør ske. Plejen 

og tilsynet med det fredede område påses af Frederikssund Kommune, der er pleje- og tilsynsmyn-

dighed for fredningen.     

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lør-

dag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Kulturstyrelsen, att: Marianne Rasmussen Lindegaard, mrl@kulturstyrelsen.dk 

Frederikssund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 30. marts 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-001-2016 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på ejendommen 

matr. nr. 77bq Skuldelev By, Skuldelev, beliggende Strandengen 9, Skuldelev Strand, Frede-

rikssund Kommune.   

Ansøgningen og Frederikssund Kommunes indstilling:  

Frederikssund Kommune har den 5. januar 2016 videresendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte 

ejendom, idet der ansøges om dispensation således, at der kan opføres et nyt sommerhus på ejen-

dommen. Samtidig vil et eksisterende sommerhus blive nedrevet. Kommunen kan anbefale en di-

spensation, idet det herved er anført, at der er tale om udskiftning af et sommerhus med et nyt i om-

trent samme størrelse. Af ejerens ansøgning til kommunen fremgår:  

”… Nybygningen indbefatter nedrivning af eksisterende hus samt opførelse af nyt sommerhus, som 

vist på vedlagte skitser. Huset ligger i landzonen. 

Det er os bekendt at ejendommen er omfattet af Skuldelev ås fredningen, ligger inden for strandbe-

skyttelseslinjen samt i EU habitatsområde og Natura 2000 område. Vi er også bekendt med, at huset 

kun må benyttes som sommerhus, og vi har ingen intentioner om at benytte huset til permanent be-

boelse. 

Det eksisterende hus … er tinglyst til 118 m2 og er i 1½ plan. Huset er reelt noget større end 118 

m2 pga uudnyttede loftarealer samt stald. Det er fra 1918 og er de sidste år misligholdt og ikke læn-

gere tidssvarende. Det eksisterende hus måler 6 meter fra terræn til toppen af taget. Dette hus vil 

blive revet ned i forbindelse med etableringen af det nye hus. 

På grunden er desuden placeret et udhus ... Dette udhus vil ikke været omfattet af nedrivningen, og 

vil derfor fortsat være udhus i dets eksisterende form - ingen ændringer til denne bygning.  

Det nye hus vil blive placeret samme sted som det eksisterende hus i henhold til vedlagte skitser, 

tegninger og situationsplan. Det nye hus vil være 84 m2 i ét plan. Derudover vil være 21.8 m2 

overdækket terrasse/hems samt et udhus/redskabsskur på 12 m2. Huset vil være trukket ca 1 m læn-

gere væk fra vandet end det eksisterende hus, og vil være lavere end det eksisterende hus (5.7 m 

over terræn). 

Det nye hus vil være diskret i naturen end det gamle med sortmalede eller natur-farvede profilbræd-

der og hvide vinduer. Det udstyres med sort tagpap på taget, og vil være mindre synligt i området 

end det eksisterende hus pga. den lavere højde. Materialer og arkitektur svarer godt overens med de 

omkring liggende huse (eks. Strandengen 18).  

Vi mener at det nye hus vil være mere diskret i naturen end det eksisterende hus af følgende grunde:  
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• Det har lavere byggehøjde end det eksisterende hus  

• Det har færre kvadratmeter grundplan end det eksisterende hus  

• Det vil være 1 plan hvor det tidligere er l½ plan  

• Det vil være trukket længere væk fra vandet end det eksisterende hus  

Derudover kan det nævnes, at selvom grunden er omfattet af ås fredningen ligger huset ikke på sel-

ve åsen, men på det lave land ud mod fjorden. Ydermere vil der ikke blive foretaget terrænregule-

ring ifm opførelse af det nye hus.” 

Der er i forbindelse med fremsendelsen til fredningsnævnet medsendt det af ansøgerne nævnte bi-

lagsmateriale.  

Fredningsbestemmelser: 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 23. juli 1951 om fredning 

af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose. Fredningen har navnlig til formål at bevare åsen og 

friholde den for bebyggelse m.m. samt på nærmere angiven måde at åbne offentlighedens adgang til 

en sti og en udsigtsplads. Efter fredningens bestemmelser må blandt andet  indgreb, hvorved åsens 

form ændres eller skæmmes, ikke finde sted, og bebyggelse af enhver art er forbudt.  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har i en udtalelse af 28. januar 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 

33, stk. 4, oplyst blandt andet, at ejendommen ifølge BBR-registreringen har et areal på 13647 m2, 

anvendes som sommerhus med et samlet boligareal på 108 m2 og et samlet bygningsareal på 88 m2 

og udhus med 24 m2. Ejendommen er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 136, Roskilde 

Fjord og Jægerspris Nordskov (fuglebeskyttelsesområde nr. 105 og habitatområde nr. 120). Det 

ansøgte ligger søværts strandbeskyttelseslinjen, hvorfor dispensation fra denne er fornøden. Der er 

indsendt ansøgning herom, der nu skal behandles af Kystdirektoratet. Det ansøgte vil efter styrel-

sens vurdering ikke påvirke Natura 2000-området udpegningsgrundlag negativt. Det ansøgte vil 

endvidere ikke efter styrelsens vurdering medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.      

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte i forhold til den nugældende tilstand samlet set 

ikke vil medføre en negativ påvirkning i det fredede område i relation til de hensyn, som fredningen 

skal varetage. Det ansøgte vil endvidere ikke medføre en forøgelse af bygningsmassen på ejendom-

men sammenlignet med de nugældende forhold. Fredningsnævnet finder på dette grundlag og de 

øvrige oplysninger i sagen, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at 

være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-

ningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet bemærker herved, at det er et vilkår 
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for dispensationen, at der sker nedrivning som angivet i ansøgningen, og at den nye bygning udven-

digt gives det i ansøgningen oplyste farvevalg.    

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lør-

dag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsæt-

tende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

  

  
Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Nikolaj Madsen og Catharina Madsen, Hermann Justvej 15, 3400 Hillerød,  

e-mail: skrivtilnikolaj@hotmail.com 

 

Frederikssund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 8. juli 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen.

FN-NSJ-020-2017 – Ansøgning om tilladelse til at foretage ændringer på ejendommen matr. 
nr. 77e Skuldelev By, Skuldelev, beliggende Strandvejen 79, 4050 Skibby, Frederikssund 
Kommune.  

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 18. april 2017 modtaget en dispensationsansøgning ved-
rørende ovennævnte ejendom. Fredningsnævnet har modtaget dispensationsansøgningen fra Frede-
rikssund Kommune. Det fremgår af kommunens henvendelse, at der er tale om en udvidelse af en 
eksisterende bolig. Boligudvidelsen foretages indenfor eksisterende byggeri, idet en driftsbygning 
ombygges til bolig. Kommunen kan anbefale det ansøgte, idet der er tale om en indvendig ombyg-
ning, der ikke påvirker landskabet og medvirker til, at en gammel og formentlig bevaringsværdig 
bygning bevares. 

Skriftlige høringssvar:

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, har den 29. maj 2017 meddelt, at fore-
ningen ikke har bemærkninger til det ansøgte. 

Miljøstyrelsen har i en skrivelse af 23. maj 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet 
blandt andet:

”Der søges om dispensation til mindre udvendige ændringer af bygninger i forbindelse med indven-
dige ombygninger på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. juli 1951 om 
fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose.

Det fremgår bl.a. af fredningen, at arealerne ikke må bebygges. Det fremgår endvidere særligt om 
matr. nr. 77e Skuldelev By, Skuldelev, at de til gårdens drift fornødne tilbygninger eller nybygnin-
ger må opføres ved gårdbygningerne uanset fredningsgrænsen.

På baggrund af fredningens bestemmelser er det Miljøstyrelsens opfattelse, at tilsynsmyndigheden 
(kommunen) kunne have vurderet, at de ansøgte ombygninger ikke kræver dispensation fra frednin-
gen.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Det ansøgte er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris 
Nordskov (fuglebeskyttelsesområde nr. 105 og habitatområde nr. 120).

…

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdirektivets 
bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter.”

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne også for det nu ansøgte projekt ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af 
underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte må 
anses at have en meget begrænset påvirkning på omgivelserne herunder i relation til de hensyn, som 
fredningen skal beskytte. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 
hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.    

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag 
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende 
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 5.  



3

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.  

 

Toftager
Nævnets formand

 
Vejledning om klage
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 ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, 

når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Timmo Ritzau v/Felding Arkitekter, att: Charlotte Felding, charlotte@felding-arkitekter.dk
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds NordsjællandDOF
DOF Nordsjælland 
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 28. april 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-001-2019 – Ansøgning om tilladelse til tilbygning på ejendommen matr. nr. 77e Skuldelev By, Skuldelev, 
beliggende Strandvejen 79, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune.       

Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse: 

Frederikssund Kommune har den 22. januar 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren 
af ovennævnte ejendom ønsker at foretage en tilbygning. Ejendommen er omfattet af Overfrednings-nævnets af-
gørelse af 23. juni 1951 vedrørende fredning af Skuldelev Ås og del af Koholms Mose. Af henven-
delsen fremgår: 

”… 

Ansøger ønsker at udvide boligen ved at benytte nogen arealer i en eksisterende bygning. Dette vil Kystdirektoratet kun 
give tilladelse til hvis de 2 bygninger bygges sammen. Ansøger søger derfor om at lave en tilbygning til det eksisteren-
de byggeri så det kommer til at hænge sammen.

Frederikssund Kommune anbefaler at der gives en dispensation da byggeriet er i nær tilknytning til eksisterende byggeri 
og i en arkitektur der kommer til at passe sammen med det eksisterende byggeri. Vi vurderer derfor at det ikke vil påvir-
ke oplevelsen af landskabet og åsen.”

I forbindelse med henvendelsen er der blandt andet medsendt nedenstående tegningsmateriale for det ansøgte:

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet var endvidere medsendt en dispensation af 12. 
december 2018 fra Kystdirektoratet (j. nr. 17/01310-9), idet det ansøgte tillige kræver dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15.

Af denne afgørelse, hvor det ansøgte nærmere er beskrevet fremgår blandt andet:

”Bygningerne er opført i 1846 i bindingsværk med tavl i lersten og mursten. Tagene er alle med 
stråtag.

Ejeren ønsker at istandsætte alle bygningerne og udvide beboelsesarealet. De eksisterende stråtage 
bliver bevaret.

Den ansøgte udvidelse sker i forlængelse af huset mod øst, således at stuehuset og den østlige drifts-
bygning bliver sammenhængende. Derudover ansøges der om udvidelse af boligareal ud i den 
driftsbygning, der ligger i forlængelse af stuehuset samt i den driftsbygning, der efter udvidelsen 
hører sammen med stuehuset. Placering af nye vinduer og døre fremgår af facadetegningerne” 

For så vidt angår de angivne facadetegninger henvises til ovenstående tegninger.    

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 11. marts 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning på 48 m² på en ejendom omfattet af Over-
fredningsnævnets afgørelse af 23. juni 1951 vedrørende fredning af Skuldelev Ås og del af Ko-
holms Mose.

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:

”…. at de omhandlede arealer, hvor ikke særlige bestemmelser i det følgende er anført, skal beva-
res derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes, ikke 
må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at beplantning ikke må foreta-
ges, at der ikke må anbringes ledningsmaster, at store sten, stengærder og jordvolde ikke må øde-
lægges eller fjernes og endelig således, at der på matr.nr.
77af, 77bd, 97b, 770, 77p og 90a Skuldelev, åbnes adgang for almenheden til en sti og en udsigts-
plads. ………”

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. 
… 
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På nedenstående luftfoto fra 2018 ses ejendommens bygninger.
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På følgende luftfoto (skråoptagelse dateret 11.03.2017) er placeringen af den ansøgte tilbygning vist 
med grøn ring. Der er ikke i ansøgningsmaterialet redegjort for de terrænændringer der ses vest for 
bygningerne.
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Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov 
(habitatområde nr. 120)

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1084 * Eremit (Osmoderma eremita)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)
1903 Mygblomst (Liparis loeselii)
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 * Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 Flerårig vegetation på stenede strande
1230 Klinter eller klipper ved kysten
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1330 Strandenge
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Na-
tura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- 
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Supplerende om fredningen:

Fredningsnævnet bemærker, at det af fredningsafgørelsen vedrørende ejendommen matr. 77e Skul-
delev By, Skuldelev, fremgår blandt andet: ”De til gårdens drift fornødne tilbygninger eller nybyg-
ninger må uanset fredningsgrænsen opføres ved gårdbygningen”.  

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en foreslået eller fastsat 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i 
stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennem-
førelse af fredninger. 

Fredningsnævnet lægger efter en konkret og individuel vurdering til grund, at det ansøgte ikke vil 
medføre en markant visuel påvirkning i det fredede område eller i øvrigt være i strid med de formål, 
som fredningen skal varetage. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte er tilpasset de gæl-
dende forhold på ejendommen og at fredningen i et vist omfang tillader byggeri på ejendommen. 
Fredningsnævnet finder på dette grundlag og de øvrige oplysninger i sagen, at ansøgningen om dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af 
underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er 
hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet med-
deler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om 
forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra til-
ladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har 
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

 
Toftager

Nævnets formand
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Vejledning om klage
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 ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Timmo Ritzau, Strandvejen 79, 4040 Skibby
Felding Arkitekter MAA, att. Charlotte T. Felding
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 
Kystdirektoratet (17/01310-7)

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 28. december 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-047-2019 – Ansøgning om lovliggørende dispensation til at bibeholde en opsat pergo-
laoverdækning på ejendommen matr. nr. 77x Skuldelev By, Skuldelev, beliggende Strandvej-
en 89, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune.       

Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse: 

Frederikssund Kommune har den 14. august 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nords-
jælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker lovliggørende dispensation i forbindelse med en 
etableret pergolaoverdækning på ejendommen. Det fremgår af sagen, at den ansøgte overdækning 
udgøres af 3 trapezplader på hver 1 x 3,60 meter, i alt 10,8 kvadratmeter. Overdækningen er place-
ret på en pergola ved husets sydvestlige hjørne. Overdækningen og pergolaen er dækket af beplant-
ning (vin, roser og humle), hvorfor overdækningen er mindre synlig blandt anden fra offentlig vej 
og fra fjorden. Der er ingen tagrende eller afløb fra afdækningen. 

I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er medsendt en række fotos af det ansøgte. Det 
fremgår heraf blandt andet, at pergolaen er udført i hvidmalet træ, at overdækningen består af de an-
søgte trapezplader, og at pergola og overdækningen i vidt omfang er dækket af den angivne beplant-
ning.    

Frederikssund Kommune har ved fremsendelsen af sagen til fredningsnævnet og i en supplerende 
oplysningsskrivelse af 23. september 2019 angivet, at kommunen kan anbefale det ansøgte. Kom-
munen har herved henvist til, at der er tale om en lille overdækning i nær tilknytningen til ejendom-
mens bolig, ligesom det vurderes, at det ansøgte ikke væsentligt påvirker landskabet. 

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 15. oktober 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angi-
vet: 

”Der ansøges om tilladelse til bibeholdelse af en etableret overdækning på ejendommen matr. nr. 
77x, Skuldelev By, Skuldelev. Det oplyses, at der er tale om en overdækning på 10,8 m2 af en per-
gola placeret på ejendommens sydside. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fredning af Skulde-
lev Ås og Kokholm Mose. Det fremgår bl.a. af kendelsen, at de omfattede arealer skal bevares der-
ved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes ikke må finde 
sted; at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at beplantning ikke må foretages, at der ik-
ke må anbringes ledningsmaster og at store sten, stengærder og jordvolde ikke må ødelægges eller 
fjernes. 

Til fredningsnævnets orientering viser nedenstående ortofoto (forår 2018) den pågældende ejendom 
med pergola og overdækning i tilknytning til boligen mod syd:

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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På nedenstående kort er den omtrentlige placering af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er 
vist med skravering. … 

Det fremgår ikke af det tilsendte materiale, om kommunen har vurderet det ansøgtes evt. påvirkning 
af bilag IV-arter, ej heller, om kommunen har forholdt sig til, at ejendommen foruden fredningen li-
geledes er omfattet af Natura 2000. 

Som det fremgår af nedenstående kort, er ejendommen matr. nr. 77x, Skuldelev By, Skuldelev 
(markeret med rødt) omfattet af Natura 2000-område 136; Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 
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Nedenfor gengives desuden udpegningsgrundlaget for området:

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
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afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte fremstår som en mindre og naturlig del af ejendom-
men, og at det ansøgtes påvirkning ud i det øvrige fredede område må antages at være meget be-
grænset. Fredningsnævnet finder efter omstændigheder og henset til størrelsen og placeringen af det 
ansøgte endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-
går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-
kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejled-
ning.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

 
Toftager

Nævnets formand

Vejledning om klage
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 ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Karin og Svend Dissing
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 26. juli 2020 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-038-2019 – Ansøgning om dispensation til etablering af bygningsindretninger til brug 
for kattepension og hundekennel på ejendommen matr. nr. 1n Torpegård, Skuldelev, belig-
gende Torpevej 8, Skibby, Frederikssund Kommune.       

Ansøgningen: 

Agrovi Vest, Holbæk, har den 11. juli 2019 på vegne ejeren af ovennævnte ejendom rettet henven-
delse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation til etab-
lering af forskellige faciliteter til brug for en kattepension og en hundekennel. Ejendommen er om-
fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del af 
Koholm Mose. Fredningen har navnlig til formål at bevare åsen og friholde den for bebyggelse 
m.m. samt på nærmere angiven måde at åbne offentlighedens adgang til en sti og en udsigtsplads.
Efter fredningens bestemmelser må blandt andet indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæm-
mes, ikke finde sted, og bebyggelse af enhver art er forbudt. På det afgrænsede område omring åsen
må der alene ske bebyggelse, som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse. Af hen-
vendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:

”Ejendommen er beliggende i et fredningsområde (Skuldelev Ås og Koholm Mose fra 1951). Ejen-
dommens bebyggelse er beliggende indenfor fredningsområdet – svarende til ca. 25 % af ejendom-
mens samlede areal.

Fredningens hensigt er at bevarer det smukke landskab, og der kun må etableres bebyggelse som er 
nødvendig for landbrugets drift. Det har givet god mening i 1950 erne at indskrænke aktiviteterne til 
den landbrugsmæssige drift.

Ejendommen er med landbrugspligt, og har oprindelig fungeret som en landbrugsejendom på 5,8 
ha.

Pga. den pågældende ejendoms beliggenhed, har mulighederne for at kunne udvikle de landbrugs-
mæssige aktiviteter ikke været mulig. Derfor er ejendommen i dag for lille til at drive et egentligt 
landbrug, og man må derfor finde en alternativ anvendelse af ejendommen og dens bygninger.

Etape 1 ”Sommer Kattepension” 

I etape 1. ønsker ansøger, at etablere en kattepension i en eksisterende bygning nr. 4 i BBR. 

Bygningen fremstår præsentabel og i god stand, og der ønskes ikke væsentlige ombygninger. Om-
kring bygningen ønskes der etableret en løbegård til kattene. Løbegården etableres med trådhegn på 
en let trækonstruktion, og vil være ”gennemsigtigt” – og vil formodentlig være sammenlignelig 
med havehegn eller lign. I tidligere afgørelser fra fredningsnævnet er der bl.a. givet tilladelse til 
indhegning af køkkenhave (FS 40/95) 

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med 
sagsnr. 20/10245. Klik her for at se afgørelsen.

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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Etape 2 ”Vinter Kattepension”

I etape 2. ønsker ansøger, at etablere en ny isoleret og simpel bygning på ca. 24 m2 til vinterpension 
af katte.

Omkring denne bygning ønskes der etableret løbegårde til katte, der til dels er fælles med sommer 
kattepensionen.  

Ansøger ønsker en dispensation fra fredningsnævnet til både sommer og vinter kattepension – dog 
har sommer kattepensionen højst prioritet.

Etape 3 – Hundekennel

I etape 3. ønsker ansøger, at etablere en hundekennel i en ny bygning på ca. 168 m2. Ansøgers øn-
ske for placering af hundekennel var i det oprindelige projekt lige øst for det fredet område. Frede-
rikssund Kommune´s planafdeling har dog ytret ønske om, at man bygger indenfor ejendommen na-
turlige byggefelt hvilket er ca. 20 m. Hermed vil den nye tilbygning ligge ca. 3-5 m indenfor det 
fredet område.

Det vil være muligt, at etablere evt. løbegårde til hundene udenfor det fredede område.

Ansøger ønsker en dispensation fra fredningsnævnet til både kattepensionen og hundekennel – dog 
har kattepensionen højst prioritet. 

Se vedlagte oversigtstegning af ejendommen, med placering af kattepension og hundekennel. Ansø-
ger foreslår at etablere en let og lav beplantning på 1-2 m højde omkring kattepensionen. Alt tråd-
hegn vil blive fjernet såfremt det ikke længere skal anvendes til kattepension.

Personlig erfaring med drift af kattepension og hundekennel.
 
Det ansøgte projekt vil kunne skabe en rentabel virksomhed i Kommunen og samtidig bibeholde en 
bæredygtig økonomisk drift på ejendommen.

Ansøger Janne Aagaard har mange års erfaring med kattepension og hundekennel. Ansøger er me-
get ambitiøs omkring projektet og driften af kattepension og hundekennel. Fokus for Janne, vil bla. 
være omkring orden, renlighed og dyrevelfærd på ejendommen. Ansøger ved af erfaring at katte-
pension og hundekennel ikke giver væsentlige lugt, støv eller støj problemer – sammenlignet med 
eksempelvis en hundepension.

Janne har opbygget en stor fast kundegruppe fra tidligere. Denne kundegruppe vil Janne gerne be-
vare udvikle og fortsætte med på den nyerhvervede ejendom.” 

Med henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt en placeringsplan, som er vedhæftet denne af-
gørelse og udgør en integreret del af denne.  
 
Skriftlige høringssvar:

Frederikssund Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den 
13. november 2019 angivet: 
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”Til en start må jeg erkende at kommunen tilsyneladende har været lidt for hurtige i 2002. Der har 
man givet en byggetilladelse til en garage på 63 m2. Så vidt jeg kan se har Fredningsnævnet ikke 
behandlet den sag. Dvs. at bygningen mangler en dispensation fra fredningen. Jeg vil derfor bede 
fredningsnævnet om også at tage stilling til om man vil give en dispensation til denne bygning.

Der søges om at indrette sommer kattepension i den eksisterende garage fra 2002. At bygningen 
skifter funktion fra garage til katte pension vil ikke væsentligt påvirke oplevelsen af landskabet. Det 
der vil påvirke oplevelsen af landskabet er de løbegårde der søges om at opføre. Men løbegårdene 
er en let konstruktion af træ og net. Vi vurderer at deres påvirkning af landskabet er begrænset.

Ny bygning til kattepension.
Under forudsætning af at der gives dispensation til garagen fra 2002: Der er tale om en mindre byg-
ning som ligger bag en eksisterende bygning. Placeringen gør det muligt at lave fælles løbegårde. 
Vi vurderer derfor at påvirkningen af landskabet og fredningen er begrænset.

Under forudsætning af at der ikke gives dispensation til garagen fra 2002: Der er tale om en mindre 
bygning, men den placeres lidt løsrevet fra andre bygninger på ejendommen. Der vil derfor være ta-
le om byggeri i et ”nyt” område. Der vil derfor være en påvirkning af landskabet omkring åsen i et 
område som ikke er påvirket af andet byggeri. Vi vurderer derfor at det bør undersøges om bygnin-
gen kan placeres et andet sted med større tilknytning til eksisterende byggeri.

Ny bygning til hundekennel.
Bygningen placeres primært uden for fredningen. Det er således kun en mindre del af bygningen der 
er omfattet af fredningen. Vi vurderer at påvirkningen af åsen ikke ville være væsentligt anderledes 
ved at flytte bygningen ud af fredningen. I forhold til landzonebestemmelserne i planloven, som og-
så har til hensigt at beskytte landskabet, stilles der normalt vilkår om at man holder sit byggeri sam-
let. Så ved at flytte byggeriet ud af fredningen så vil vi vurdere at påvirkningen af landskabet bliver 
større.

Samlet vurdering:
Vi erkender at vi formentligt har givet en byggetilladelse uden at sikre os at der var en dispensation 
fra fredningen. Vi anbefaler at der gives en dispensation til garagen fra 2002 da ejer har indrettet sig 
i forventning om at den var lovlig.

Hvis der gives dispensation til garagen fra 2002 så anbefaler vi at der også gives dispensation til ek-
stra bygning til kattepension og løbegårde.

Vi anbefaler at der gives dispensation til rundbuehallen til hundekennel, da der ikke vindes noget i 
forhold til landskabet omkring åsen ved at flytte bygningen ud af fredningen. Vi vurderer at det er 
bedre for landskabet at holde byggeriet på ejendommen samlet frem for at sprede det ud.”

Med udtalelsen var samtidigt medsendt et foto af en bygning, som angives at tilsvare den, som skal 
anvendes til den påtænkte kattepension:  
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Frederikssund Kommune har den 30. januar 2020 afgivet en supplerende og korrigerende udtalelse. 
Af denne fremgår: 

”Frederikssund kommune har været på tilsyn ved Torpevej 8, 4050 Skibby.

Vi har konstateret at sommer kattepensionen allerede er etableret. Vi kan også se at der er etableret 
noget andet end det ansøgte.

Ansøgningen beskrev at kattepensionen blev indrettet i en eksisterende bygning og at der rundt om 
denne bygning kom løbegårde i en let konstruktion uden tag og kun med net som vægge.

Det viser sig at løbegårdene er overdækket. For at kunne bære vægten af taget er der også tale om 
kraftig stolpekonstruktion. Væggene er delvist åbne og delvist beklædt med trapez tagplader. Ansø-
ger oplyser at tagpladerne på væggene bliver fjernet når den ansøgte vinter kattepension er opført.

Det betyder at det visuelle indtryk af bygningen ændres. Der blev søgt om en ændret anvendelse af 
en eksisterende bygning med en let indhegning omkring. Dvs at man med få midler kunne give den 
gamle bygning en ny funktion, og at der visuelt stadig var tale om en mindre bygning.

Det der er bygget gør at det opleves som en væsentligt større bygning. Det opleves heller ikke som 
en gammel bygning med en ny funktion. Det opleves som om der er opført nyt byggeri.

Frederikssund Kommune ønsker derfor at ændre vores bemærkninger til sagen.

Kommunens bemærkninger til sagen:
Vi vurderer at der er tale om en stor og kraftig konstruktion så der næsten er tale om en ny bygning. 
Vi vurderer derfor at det ikke er nødvendigt at den placeres lige der. Den kunne godt være placeret i 
større afstand til åsen og i bedre tilknytning til det øvrige byggeri på ejendommen. Det betyder at 
påvirkningen at landskabet omkring åsen er større end nødvendigt.
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 Vi anbefaler derfor at der gives afslag til det opførte.
 Hvis konstruktionen ændres til det ansøgte (dvs. en let og åben konstruktion uden tag på lø-

begårdene) så anbefaler vi en dispensation som beskrevet i vores første bemærkninger.

Billeder fra ejendommen.
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Miljøstyrelsen har den 14. august 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angi-
vet: 

”Der søges om dispensation til opførelse af bygninger m.v. til kattepension og hundekennel.

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23.7.1951 om 
fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholm Mose

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med 2 røde cirkler. Fredet areal er vist med skra-
vering. …  
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Det fremgår af det topografiske korts højdekurver, at ejendommen er beliggende neden for selve 
åsen. Derfor gælder 2. del af ovenstående bestemmelse nr. 2 vedr. bebyggelse, nemlig at der kun må 
opføres sådan bebyggelse, som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse. Af fred-
ningsafgørelsens oplysninger om erstatninger vedr. de enkelte ejendomme fremgår således også, at 
landbrugsmæssigt nødvendige bygninger kan opføres (lb.nr. 92, side 30).

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 136 (habitatområde nr. 120).

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120, Roskilde fjord, er:
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Habitatområdets afgrænsning samt den registrerede §3-natur fremgår af nedenstående kort.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og leve-
steder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området er udpeget for. 

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ik-
ke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 5.
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Af det tilsendte sagsmateriale fremgår det ikke, om Frederikssund Kommune har vurderet ansøg-
ningens påvirkning af natura 2000-områdets udpegningsgrundlag samt påvirkning af bilag IV-ar-
ter.” 

Miljøstyrelsen har i en supplerende udtalelse af 8. januar 2020 blandt andet angivet, at der fortsat 
ikke foreligger tegninger i sagen, der beskriver udseendet af den bygning, der ønskes opført østligst 
på ejendommen. 

Supplerende oplysninger: 

Til fredningsnævnet er fremsendt en den 6. november 2019 dateret ansøgning til Frederikssund 
Kommune om godkendelse efter blandt andet landzonelovgivningen til den ansøgte kattepension og 
hundekennel. Af denne fremgår supplerende blandt andet:    

” Ejendommen er med landbrugspligt, og har oprindelig fungeret som en landbrugsejendom på 5,8 
ha.

…

Pga. den pågældende ejendoms beliggenhed, har mulighederne for at kunne udvikle de landbrugs-
mæssige aktiviteter ikke været mulig. Derfor er ejendommen i dag for lille til at drive et egentligt 
landbrug, og man må derfor finde en alternativ anvendelse af ejendommen og dens bygninger.

…

Kattepension – Miljø og drift
…

Den eksisterende bygning nr. 4 i BBR på 63 m2 ønskes ombygget og indrettet til kattepension i 
sommerhalvåret, bygningen fremstår præsentabel og i god stand, og der ønskes ikke væsentlige om-
bygninger.

Derudover ønskes der etableret en ny og isoleret bygning på ca. 24 m2 som skal indrettes til katte-
pension i vinterhalvåret. Omkring både sommer og vinterkattepension ønskes der etableret løbegår-
de. Løbegården etableres med trådhegn på en let trækonstruktion, og vil være ”gennemsigtigt” – og 
vil være sammenlignelig med havehegn eller lign.

Kattepensionen ønskes indrettet efter kattens behov, med muligheder for aktiviteter inde og ude, og 
ikke mindst gode mulighed for at sove. I højsæsonen, som ligger i sommerferieperioden, forventes 
der ca. 60 katte i pension af gangen. Det svarer til ca. 10 transporter i personbil pr. dag i dagtimerne.

Udenfor højsæsonen, forventes der ca. 0-5 katte i pension af gangen. Det svarer til ca. 0-1 transpor-
ter i personbil pr. dag i dagtimerne.

…

Ansøger og ejer er indforstået med at alt udendørs hegn skal fjernes hvis kattepensionen ophører.

…
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Indretningen og løbegårde til kattepensionen er let konstruktion med trådnet, med en maks. uden-
dørs højde på 2,70 m. … 

Hundekennel – Miljø og drift.
Der ønskes en besætning på ca. 20-25 hunde, der forventes en produktion på ca. 80-100 hvalpe af 
høj kvalitet om året. Det er udelukkende egne hunde, der bor på ejendommen.

Der ønskes etableret en ny bygning på ca. 8 m * 21 m til hundekennel.

Ansøgers ønske for placering af hundekennel var i det oprindelige projekt lige øst for det fredet om-
råde. Frederikssund Kommune´s planafdeling har dog ytret ønske om, at man skal bygge indenfor 
ejendommen ”naturlige byggefelt” hvilket er defineret til ca. 20 m. Hermed vil den nye tilbygning 
ligge ca. 3-5 m indenfor det fredet område. Det vil dog være muligt, at etablere løbegårde til hunde-
ne udenfor det fredede område.

…

Det er ansøgers egne avlshunde, de er altid på hjemmebane og larmer og støjer derfor ikke. Hallen 
ønskes isoleret, hvilket også virker som en lydisolering. Hundegårdene er lukket om natten, om da-
gen er hundene i løbegårde eller i træning med ansøger/ejer.

Ansøger og ejer er indforstået med at alt udendørs hegn skal fjernes hvis hundekennelen ophører.

Billede eksempel på hal til hundekennel 8 m * 21 m

OBS – dette er et eksempel og størrelsesforholdene er ikke korrekte.

…”
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Besigtigelse:
 
Fredningsnævnet har den 24. juni 2020 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.

Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog en repræsentant fra Agrovi sammen med 
ejendommens ejer samt en repræsentant fra Frederikssund Kommune.      
 
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset.

Placeringen af det ansøgte blev påvist. 

Det kunne konstateres, at forholdene på ejendommen nu er som det fremgår af de fotos, der er ind-
sendt til sagen af kommunen. Den indrettede sommerpension er synlig fra offentlig vej. Ejendom-
men fremstår delvist træbevokset og delvist som åbent land. Ejendommen er hegnet. 

Ejer oplyste blandt andet, at hun var bekendt med den gældende fredning på ejendommen, da hun 
for omkring 1 år siden erhvervede denne på auktion. Ejendommen blev erhvervet med henblik på 
etablering af kattepension og kennel. Ejer har tidligere drevet tilsvarende virksomhed fra anden 
adresse. Ved erhvervelsen lå der store mængder skrot og affald, der nu er bortfjernet. Den nuværen-
de virksomhed er sundhedsmæssigt godkendt og omfatter primært sommerkattepension, der blandt 
andet er etableret i den bygning, som ikke tidligere er søgt godkendt af fredningsnævnet. Der er dog 
foretaget flere betydelige ændringer på bygningen, så den nu fremstår med et andet udtryk. På ejen-
dommen er der også et mindre antal heste og æsler. Der er omkring 15 – 25 hunde/hvalpe på ejen-
dommen, hvorfra der sælges hvalpe. Ejendommen er hegnet blandt af hensyn til hundene, idet ejen-
dommens arealer også anvendes til hundeluftning.     

Kommunens repræsentant oplyste, at man er enig med Miljøstyrelsen i den vurdering, der af styrel-
sen er foretaget i det skriftlige indlæg i relation til påvirkning af bilag IV-arter og Natura 2000-om-
rådets udpegningsgrundlag.

De mødte henviste i øvrigt il de skriftlige indlæg i sagen, ligesom der blev anført i overensstemmel-
se hermed. 

Fredningsnævnets afgørelse:
 
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen 
og Pelle Andersen-Harild.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
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de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at ejendommen alene delvist er omfattet af fredningsaf-
gørelsen fra 1951. Idet fredningsnævnet ikke har kompetence for den del af ejendommen, der ligger 
udenfor fredningsområdet, bemærkes herefter, at nærværende afgørelse alene relaterer sig til den 
del af ansøgningen, hvor der ønskes placering af bygninger, indretninger m.v. på den fredede del af 
ejendommen. 

Fredningen har navnlig til formål at bevare åsen og friholde den for bebyggelse m.m. samt på nær-
mere angiven måde at åbne offentlighedens adgang til en sti og en udsigtsplads. Efter fredningens 
bestemmelser må blandt andet indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes, ikke finde sted, 
og bebyggelse af enhver art er forbudt. På det afgrænsede område omkring åsen må der alene ske 
bebyggelse, som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse. Ejendommen Torpevej 8 
er beliggende i det afgrænsede område omkring åsen. Den virksomhed, som nærværende ansøgning 
er relateret til, kan ikke henføres til landbrugsmæssig udnyttelse i fredningens forstand. Fred-
ningsnævnet må efter blandt den foretaget besigtigelse lægge til grund, at det ansøgte vil være syn-
ligt fra omgivelserne, herunder fra offentlig vej. Fredningsnævnet må endvidere lægge til grund, at 
det ansøgte ikke er bagatelagtigt, men fremstår og vil fremstå tydeligt i omgivelserne. Det kan ikke 
lægges til grund, at det ansøgte vil fremstå helt tilsvarende som indretninger og bygninger til brug 
for sædvanlig landbrugsdrift. Den bygning, som der ikke i forbindelse med opførelsen er meddelt 
fredningsnævnets dispensation til, fremstår nu anderledes end ved opførelsen. Det må påregnes, at 
en dispensation i denne sag vil kunne få betydning for andre ansøgninger i det fredede område. På 
det således foreliggende grundlag findes det ansøgte at være i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet meddeler herefter i det hele afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
5, jf. stk. 1, for så vidt det ansøgte er eller ønskes placeret i det fredede område. 

Der skal herefter foretages fysisk lovliggørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1, af de for-
hold, der er søgt om og allerede etableret. 

Det er Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed, der påser, at lovliggørelsen sker i overens-
stemmelse med fredningsnævnets afgørelse

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-
kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Rettidig klage har opsættende virk-
ning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i 
øvrigt til nedenstående klagevejledning.  

Toftager
Nævnets formand
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Vejledning om klage
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 ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Janne Aagaard
Agrovi, att: Miljøkonsulent Mette Gold Frederiksen
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 9. maj 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 
FN-NSJ-055-2020 – Ansøgning om lovliggørende tilladelse for et sommerhus og andre bygninger på 
ejendommen matr. nr. 13c og 17e Skuldelev By, beliggende Koholmmosen 9, 4050 Skibby, Frederiks-
sund Kommune.        
 
Fredningen: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fredning af Skuld-
elev Ås og en del af Koholm mose. Fredningens formål er blandt andet at bevare åsen og friholde den for 
bebyggelse. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at åsens form ikke må ændres. På selve 
åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område omkring den kun sådan, som er nød-
vendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse.   
 
I fredningskendelsen er det således bl.a. anført: 
 
”Skuldelev As er ikke alene af stor landskabelig virkning og af en efter sjællandske forhold sjælden storslået 
skønhed, men den har tillige stor videnskabelig interesse, såvel i geologisk som i botanisk (og derved også 
zoologisk) henseende. Disse værdier bør ikke ødelægges ved planløs og spredt gravning og bebyggelse på 
åsens ryg, og faren er netop stor herpå grund af, at åsen er spredt på mange hænder, og opdelt i usædvan-
lig mange små lodder … 
 
Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer, hvor ikke særlige bestemmelser i det føl-
gende er anført, skal bevares derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller 
skæmmes, ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at beplantning ikke må 
foretages, at der ikke må anbringes ledningsmaster …”  
 
Af fredningsafgørelsen fremgår vedrørende ejendommen dog blandt andet følgende særbestemmelse: 
 
”Ejeren har overfor fredningsnævnet erklæret at ville bebygge et hus på sit areal. Han har for ca. 2 år siden 
betalt arealet med 750 kr. og har plantet læbælte på dette. … 
 
Overfredningsnævnet har vedtaget at tillade, at der bygges et sommerhus i grundens nordøstlige hjørne, når 
husets udseende godkendes af fredningsnævnet. Erstatningskravet er herefter frafaldet.”   
 
Fredningsnævnet ses ikke efterfølgende at have godkendt et sommerhus eller andre bygningsindretninger 
på ejendommen.  
 
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse:  
 
Frederikssund Kommune har den 17. september 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets lovliggørende dispensation til tidligere 
opførte bygningsændringer samt til et skur under opførsel og et vindfang. Af henvendelsen til fredningsnæv-
net fremgår blandt andet:  
 
”På den ejendom er der opført et sommerhus samt 2 udhuse.  
 
I BBR er sommerhuset angivet til 28 m2 samt et udhus på 6 m2.  
 
De eneste dokumenter jeg kan finde er et brev fra 2005 hvor Skibby kommune skriver til daværende ejer at 
det ikke kræver byggetilladelse at opføre et udhus på 6 m2. Fredningen er ikke nævnt i det dokument. Der er 
ikke nogen tegning i sagen der viser den præcise placering af udhuset.  
 
Selve sommerhuset ses første gang på luftfoto fra 1962. Der består det af et længehus, samt en tilbygning 
med halvtag i ca. halvdelen af husets længde. På luftfoto måler jeg størrelsen på bygningen til ca. 36 m2 
tagflade.  
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Luftfoto fra 1962:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På luftfoto fra 2002 ser bygningen ud til at have samme størrelse som i 1962: 
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På luftfoto fra 2006 ser det ud til at tilbygningen med halvtag er blevet større. Det fylder nu næsten hele 
længden af sommerhuset. Sommerhuset er nu på ca. 40 m2 tagflade. Der er opført en bygning mere. For-
mentligt det udhus på 6 m2 som nævnes i brevet fra Skibby Kommune i 2005. 
 

 
 
På luftfoto fra 2017 ser det ud som om udhuset på de 6 m2 er vokset til ca. 9 m2 og der er opført en træter-
rasse rundt om sommerhuset. 
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Ansøgning  
Vi har modtaget en ansøgning hvor ejer har opmålt sommerhuset og skuret. Der søges også om et vindfang 
på sommerhuset (ca. 3 m2) samt om et nyt skur (ca. 6,3 m2)  
 
Besigtigelse  
Jeg har besigtiget ejendommen og taget disse billeder:  
 
Sommerhuset set fra syd: 
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Udhuset samt del af sommerhuset. Den blå dør der hvor der søges om et vindfang. 
 
 

 
 
Sommerhuset 
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Sommerhuset 
 

 
 
 
Det nye udhus 
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Fredningen  
Sommerhuset ligger på toppen af Skuldelev ås. Ejendommen er derfor omfattet af punkt 2 i fredningen hvor 
der står at der ikke må byges.  
 
Frederikssund Kommunes bemærkninger til sagen  
Der har siden 60´erne ligget et lille sommerhus på denne ejendom. Vi kan ikke finde tilladelserne til det op-
rindelige sommerhus. Men det har ligget der så længe så vi vurderer at myndighederne har fortabt retten til 
at kræve en lovliggørelse af det oprindelige sommerhus.  
 
Udvidelsen af sommerhuset mellem 2002 og 2006 har vi ikke modtaget nogen ansøgning om. Men udvidel-
sen kan ses på den tegning der ligger over huset i sagen om udhuset fra 2005. Så hvis man havde sammen-
holdt tegning og luftfoto i 2005 kunne man se at sommerhuset var blevet større. Udvidelsen har derfor været 
der i 15 år uden at blive påtalt.  
 
Skuret på 6 m2. Kommunen har korrekt rådgivet i forhold til bygningsreglementet at dette ikke kræver en 
byggetilladelse. Det ser ikke ud til at ansøger har spurt til fredningen i den sag, og kommunen har derfor ikke 
svaret i forhold til fredningen. Man kan overveje om kommunen burde have rådgivet noget mere og sagt at 
de skulle huske at søge om en dispensation fra fredningen. På den anden side er det grundejersansvar at 
overholde lovgivningen.  
 
Udvidelse af skuret samt nyt skur. Her har der ikke været dialog med kommunen forud for byggeriet. Det op-
førte kan muligvis opføres uden en tilladelse fra kommunen da det er mindre udhuse. Men det fritager ikke 
fra at søge en dispensation fra fredningen.  
 
Træterrasse omkring sommerhuset. Terrassen er kun hævet en lille smule i forhold til terræn. I forhold til 
Byggelovens definition er der derfor ikke tale om byggeri. Hvis fredningen har samme definition på byggeri, 
så er der tale om et forhold som ikke kræver dispensation fra fredningen.  
 
Vi anbefaler at der gives dispensation til sommerhuset med den udvidelse der er lavet mellem 2002 og 2006. 
Dette byggeri har ligget på ejendommen så længe så ejer har indrettet sig i tro på at dette var lovligt.  
 
Vi anbefaler at der gives dispensation til udhuset på 6 m2. Det er et mindre udhus som ikke vil påvirke ople-
velsen af fredningen væsentligt. Ejer har været i dialog med kommunen og er ikke gjort opmærksom på at 
han også skulle søge en dispensation fra fredningen.  
 
Senere udvidelser af udhuset, nyt udhus samt vindfang. Vi kan ikke se at der er nogen særlig begrundelse 
for at tillade dette byggeri, når der i fredningen tydeligt står at der ikke må bygges i området.  
 
Vurdering af beskyttet dyreliv  
Der er tale om en lovliggørelse af gammelt byggeri. Det er derfor svært at vurdere hvad der har været eller 
kunne have været på stedet hvis der ikke var bygget.  
 
Der er registreret natura 2000 område ca. 12 m øst for sommerhuset. Udpegningen er primært lavet af hen-
syn til fuglebeskyttelse. Sommerhuset har været der i så mange år så dyrelivet formentligt har tilpasset sig. 
Det er derfor vanskeligt at vurdere, hvilken betydning det har haft på dyrelivet.  
 
Der er ikke registreret beskyttet natur på ansøgers ejendom.” 
 
Med henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt ejendomsejernes ansøgning indgivet til Frederikssund 
Kommune. Af ansøgningen fremgår supplerende blandt andet, at det ansøgte skur under opførsel areal-
mæssigt vil have en størrelse på lige under 10m2. Skuret kræver ikke opgravning eller bortfjernelse af jord. 
Skuret vil blive malerbehandlet tilsvarende ejendommens øvrige bygninger og vil ikke være synlig for offent-
lig vej. Det ansøgte vindfang vil arealmæssigt udgøre ca. 3 m2 og udføres med trykindprægerede hegns-
brædder med genbrugsvindue og dør.  

 
Skriftlige høringssvar: 
Fredningsnævnet har ikke modtaget skriftlige høringssvar i sagen.  

 
Besigtigelse: 
  
Fredningsnævnet har den 14. april 2021 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 2 af næv-
nets medlemmer (Olesen og Toftager) deltog i besigtigelsen og det efterfølgende møde.   
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Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog endvidere ejendommens ejere samt repræsentanter 
fra Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling.      
  
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset. Det blev oplyst, at ejendommen 
arealmæssigt er opmålt til omkring 1.700 m2. Ejendommen anvendes som sommerhus. Der er ikke indlagt el 
på ejendommen. Ejendommen blev erhvervet af de nuværende ejere i 2017.    
 
Det kunne konstateres, at ejendommen er beliggende på toppen af åsen, men ikke ud til arealer, hvortil of-
fentligheden har adgang. Der er ikke køreadgang til ejendommen, og adgangen foregår over en naboejen-
dom via en servitutsikret adgangsret. Ejendommen fremstår uanset sin høje placering ikke markant eller vi-
suelt særligt synlig fra omgivelserne på grund af den på omgivelserne eksisterende bevoksning, der på be-
sigtigelsestidspunktet ikke var med løv.  
 
Ejerne oplyste, at det af dem påbegyndte og udførte byggearbejde ikke har medført indgreb eller ændring i 
åsens terrænforhold. Af blandt andet samme årsag har de ikke opfattet det således, at arbejdet har krævet 
en dispensation fra fredningen. Der er også opført tilbygninger m.v. på naboejendommene.  
 
Repræsentanten fra Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen har tilsvarende synspunkter og 
kan tilslutte sig kommunens skriftlige indlæg i sagen.  
 
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstemmelse her-
med.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Pelle Ander-
sen Harild.    
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fore-
slået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser 
fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lovens § 50, stk. 5, 
kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for 
arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 kan der, medmindre 
betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 
3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    

 
Fredningsnævnet bemærker herefter, at den for sagen aktuelle fredning blandt andet har til formål at bevare 
åsen og friholde den for bebyggelse. Fredningsafgørelsen tillader dog udtrykkeligt, at der under frednings-
nævnets censur opføres et sommerhus på den ejendom, som er omfattet af nærværende sag. Fredningsfor-
målet er således ikke i sig selv til hinder for, at der opføres et sommerhus på ejendommen. Fredningsnævnet 
lægger til grund, at der i mange år har eksisteret et mindre sommerhus på ejendommen, og at sommerhuset 
over tiden er blevet tilbygget herunder med et udhus. Det nuværende bebyggelsesniveau, der indtil nu har 
været upåtalt, og den bebyggelse, der samlet er søgt dispensation til, må anses som en bebyggelse, herun-
der i udformning og placering, som fredningsnævnet ville have givet dispensation til, såfremt der var indgivet 
ansøgning herom i forbindelse med den oprindelige bebyggelse af ejendommen. Fredningsnævnet bemær-
ker herved, at denne bebyggelse på baggrund af sin placering og efter omgivelsesforholdene i øvrigt alene 
medfører en mindre visuel påvirkning i det fredede område, og at bebyggelsen ikke medfører eller har med-
ført indgreb i den fredede ås. Det ansøgte kan således i udgangspunktet tillades ved dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det ansøgte ikke er hin-
dret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler heref-
ter lovliggørende dispensation og dispensation til det ansøgte.  
 
Fredningsnævnet bemærker, at den nu tilladte bebyggelse herefter har et sådant omfang, at det ikke kan 
forventes, at nævnet fremtidigt vil kunne dispensere til yderligere byggeri på ejendommen. Fredningsnævnet 
bemærker herved, at fredningens formål med friholdelse af åsen for byggeri er meget klart, og at fredningens 
særbestemmelse for byggeri på den foreliggende ejendom må forstås under hensyn til, hvad der på fred-
ningstidspunktet var sædvanligt for et sommerhusbyggeri.  
 



9 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 
3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.   

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før 
udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efter-
følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.   

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

Toftager 
Nævnets formand 

Vejledning om klage 

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 ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 partshøring. 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 

Jonas og Anette Stokholm Olsen 

Frederikssund Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Frederikssund 

Miljøstyrelsen 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Nordsjælland  
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er

nævnt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 

af kapitel 11 a. 

Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-

dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  

Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-

bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 

berigtigelse på den forpligtedes regning.  

Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 

beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-

delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  

Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 

og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 

regning.  



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af kat-

tepension og hundekennel inden for fredning i Frederikssund Kom-

mune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordsjæl-

lands afgørelse af 26. juli 2020 om afslag på dispensation til opførelse af 

bygningsindretninger til brug for kattepension og hundekennel inden for 

fredning på matr. nr. 1n Torpegård, Skuldelev, beliggende Torpevej 8, 

4050 Skibby i Frederikssund Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

25. oktober 2021

Sagsnr.: 20/10245 

Klagenr.: 1013189 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse 
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-NSJ-038-2019.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 21. august 2020 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent.

Klager har navnlig anført, at 

- det ansøgte ønskes etableret i udkanten af det fredede område,

- det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områ-

der, og

- det ansøgte er landbrugsmæssigt nødvendigt for driften af ejen-

dommen.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

2. Sagens oplysninger

2.1 Ejendommen/området

Klagen vedrører ejendommen på adressen Torpevej 8, 4050 Skibby, matr.

nr. 1n Torpegård, Skuldelev. Ejendommen har et areal på cirka 5,8 ha og

er beliggende i landzone ved Skuldelev nord for Roskilde.

Ejendommen består af en firkantet matrikel, hvis sydvestlige halvdel ud-

gøres af lysåbne områder, mens den nordøstlige halvdel er tilplantet med 

træer. I den vestlige ende af ejendommen ligger tre bygninger med et sam-

let grundareal på 280 m2 ifølge BBR. 

Området omkring ejendommen består hovedsageligt af åbne mark- og 

græsarealer med spredte gårde. Umiddelbart vest for ejendommen ligger 

Skuldelev Ås. En stor del af arealerne umiddelbart omkring ejendommen 

er registreret som beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3, 

herunder et aflangt område med overdrev på ejendommens vestlige nabo-

matrikler og et stort område med mose og søer vest for åsen.  

Åsen er omfattet af Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægers-

pris Nordskov (habitatområde nr. 120 og 199 samt fuglebeskyttelsesom-

råde nr. 105 og 107). Udpegningsgrundlaget er en række særegne naturty-

per i området blandt andet lagune (1150), surt overdrev (6230) og kalk-

overdrev (6210). Hertil kommer en række beskyttede dyre-, plante- og fug-

learter blandt andet eremit (1084), sangsvane (T) og hvepsevåge (Y). Na-

tura 2000-området omfatter en del af ejendommen i samme omfang som 

fredningen, jf. nedenfor. 

En del af ejendommen, svarende cirka til ejendommens vestligste tredje-

del, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fred-

ning af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose.4  

4
 https://www2.blst.dk/nfr/01182.00.pdf. 

https://www2.blst.dk/nfr/01182.00.pdf
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Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare landskabelige, videnska-

belige, geologiske og botaniske interesser på og omkring åsen, herunder at 

friholde åsen fra grusgravning og bebyggelse. Fredningen indeholder 

blandt andet forbud mod tilstandsændringer på udyrkede områder samt for-

bud mod ny bebyggelse, idet der dog på visse ejendomme kan opføres de 

bygninger, der er nødvendige for landbruget. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 26. juli 2020 meddelt afslag på 

dispensation til opførelse af en række bygningsindretninger til brug for kat-

tepension og hundekennel på ejendommen. 

 

Ansøgningen er indgivet af klager den 11. juli 2019 og vedrører dispensa-

tion til opførelse af en løbegård af trådhegn på en let trækonstruktion om-

kring en eksisterende bygning på 63 m2, der skal bruges til kattepension 

om sommeren. Herudover vedrører ansøgningen dispensation til en byg-

ning på 24 m2 med tilhørende løbegård, der skal bruges til kattepension om 

vinteren. Endelig er der søgt om dispensation til at etablere en bygning på 

168 m2, hvoraf en mindre del vil ligge inden for fredningen, til brug for en 

hundekennel. Af supplerende materiale fremsendt til fredningsnævnet 

fremgår det, at hundekennelen vil skulle opføres som en rundbuehal. 

 

Frederikssund Kommune har den 13. november 2019 indsendt bemærk-

ninger til ansøgningen.  

 

Angående sommer-kattepensionen har kommunen bemærket, at man i 

2002 er kommet til at give byggetilladelse til den bygning, hvor sommer-

pensionen ønskes etableret, uden at der er meddelt dispensation fra fred-

ningen. Kommunen har derfor anmodet fredningsnævnet om at tage stil-

ling til, hvorvidt der kan meddeles lovliggørende dispensation til bygnin-

gen. Kommunen har anbefalet en dispensation, da ejer har indrettet sig i 

forventning om, at bygningen var lovlig. Kommunen har samtidig bemær-

ket, at bygningen hidtil har været anvendt som garage, og at overgangen til 

kattepension ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet væsentligt. Da lø-

begårdene ifølge ansøgningen vil blive opført i en let trækonstruktion med 

trådhegn, har kommunen vurderet, at disse ligeledes vil have en begrænset 

påvirkning af oplevelsen af landskabet. Kommunen har derfor også anbe-

falet en dispensation til løbegårdene.  

 

Hvad angår vinter-kattepensionen har kommunen bemærket, at man, i fald 

der meddeles dispensation til den eksisterende bygning, også anbefaler en 

dispensation til den nye bygning med løbegårde, da der er tale om en min-

dre bygning, som i så fald vil ligge bag en eksisterende bygning. I fald der 

ikke meddeles dispensation til den eksisterende bygning, anbefaler kom-

munen, at den nye bygning placeres tættere på den eksisterende bygnings-

masse for at mindske påvirkningen af landskabet. 
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Vedrørende hundepensionen har kommunen anbefalet en dispensation, 

idet størstedelen af bygningen vil blive placeret uden for fredningen, og 

den ansøgte placering holder byggeriet på ejendommen samlet til gavn for 

helhedsindtrykket. 

Frederikssund Kommune har den 30. januar 2020 afgivet en supplerende 

og korrigerende udtalelse. Kommunen har ifølge udtalelsen konstateret, at 

sommer-kattepensionen allerede er etableret, og at der er tale om en kraftig 

stolpekonstruktion med tagplader. Det fremgår endvidere, at tagpladerne 

ifølge klager vil blive fjernet, når vinterpensionen er opført. Indretningen 

opleves ifølge kommunen som en væsentlig større bygning, hvorfor kom-

munen anbefaler et afslag på dispensation. Kommunen fastholder dog, at 

man kan anbefale en dispensation i den form, der oprindeligt er ansøgt om. 

Miljøstyrelsen har den 14. august 2019 udtalt, at det ansøgte efter styrel-

sens vurdering ikke vil indebære en forringelse af naturtyper og levesteder 

for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som Natura 2000-området er 

udpeget for. Styrelsen har i forhold til habitatdirektivets bilag IV vurderet, 

at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder 

i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 

bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 

Fredningsnævnet har den 24. juni 2020 foretaget besigtigelse af ejendom-

men med deltagelse af klager, klagers repræsentant og Frederikssund 

Kommune. Fredningsnævnet konstaterede, at ejendommen fremstår som 

angivet i kommunens supplerende bemærkninger, samt at den indrettede 

sommerpension er synlig fra offentlig vej. Klager oplyste blandt andet, at 

hun var bekendt med fredningen, da hun erhvervede ejendommen, og at 

der ved erhvervelsen lå store mængder skrot og affald, der nu er fjernet. 

Derudover redegjorde klager for omfanget af virksomheden på ejendom-

men. Kommunen oplyste, at man er enig med Miljøstyrelsens vurdering af 

påvirkningen på bilag IV-arter og Natura 2000-områder. I øvrigt henviste 

parterne til de skriftlige indlæg og anførte i overensstemmelse hermed.  

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det ansøgte er i strid 

med fredningens formål. Efter fredningsnævnets vurdering kan det ansøgte 

ikke henføres til landbrugsmæssig udnyttelse i fredningens forstand, det vil 

være synligt fra omgivelserne, herunder fra offentlig vej, og det ansøgte er 

ikke bagatelagtigt, men vil fremstå tydeligt i omgivelserne. For så vidt an-

går den eksisterende bygning har fredningsnævnet lagt vægt på, at den nu 

fremstår anderledes end ved opførelsen. Endelig har fredningsnævnet lagt 

vægt på, at en dispensation må påregnes at kunne få betydning for andre 

ansøgninger i det fredede område.  

2.3 Klagens indhold 

Klager har anført, at ejendommen er beliggende i udkanten af det fredede 

område, og at det ansøgte ifølge Miljøstyrelsens vurdering ikke vil påvirke 

bilag IV-arter eller Natura 2000-områder. 
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Herudover har klager oplyst, at bygningen til hundekennel oprindeligt var 

tænkt placeret helt uden for fredningen, men at hun efter ønske fra Frede-

rikssund Kommune har flyttet placeringen, så bygningen ligger tættere på 

den eksisterende bebyggelse. Det har bevirket, at bygningen kommer til at 

stikke 3,5 meter ind i det fredede område.  

Klager har endvidere oplyst, at hun har tilbygget løbegårdene til kattepen-

sionen i sommeren 2019, og at hun var bevidst om, at det var på egen risiko, 

men at hun vurderede det nødvendigt for at opretholde sin status som påli-

delig kattepension og dermed sikre sin egen arbejdsplads og eksistens.  

Vedrørende den eksisterende bygning har klager ikke været opmærksom 

på, at der ikke var dispenseret fra fredningen, da den fremgik af BBR, da 

klager erhvervede ejendommen.  

Endelig har klager anført, at de ansøgte bygninger og indretninger er land-

brugsmæssigt nødvendige for ejendommens drift. Klager har i den forbin-

delse henvist til et svar fra Miljøstyrelsen, der på henvendelse fra klager 

har oplyst, at den påtænkte virksomhed er omfattet af reglerne om husdyr-

hold. 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.

Den relevante del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets 

kendelse af 23. juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del af Ko-

holms Mose.  

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sammenholdt 

med fredningsbestemmelserne. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer, hvor ikke 

særlige bestemmelser i det følgende er anført, skal bevares derved, at grus-

gravninger og andre indgreb, hvorved åsens form ændres eller skæmmes, 

ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne er forbudt, at 

beplantning ikke må foretages, at der ikke må anbringes ledningsmaster, at 
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store sten, stengærder og jordvolde ikke må ødelægges eller fjernes og en-

delig således, at der på matr. nr. 77af, 77bd, 97b, 77o, 77p og 90a Skuld-

elev, åbnes adgang for almenheden til en sti og en udsigtsplads”. 

Herudover fremgår det specifikt om matr. nr. 1n: 

”Matr. nr. 1n, Statshusmand Tage Gerhard Jacobsen, Torp Mark, ingen er-

statning, idet det er tilladt at opføre de til landbruget nødvendige bygninger. 

Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af Overfredningsnævnet med 

mindre ændringer i forhold til blandt andet erstatning. 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Danmarks Naturfredningsforening. Det fremgår af fredningsforslaget, 

at foreningen var bekymret for grusgravning og sommerhusbyggeri på 

åsen, som er en af de mest velbevarede i landet. Området huser ifølge fred-

ningsforslaget landskabelige, videnskabelige, geologiske og botaniske in-

teresser. Fredningsforslaget indeholder en henstilling om fastsættelse af en 

række fredningsbestemmelser, blandt andet følgende:  

”2) På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede 

område omkring den, kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugs-

mæssige udnyttelse. 

[…] 

4) Udyrkede områder skal fremdeles henligge i deres nuværende tilstand.”

Fredningsnævnet vedtog fredningen med henvisning til de landskabelige, 

videnskabelige, geologiske og botaniske interesser samt frygten for, at 

spredt gravning, bebyggelse og beplantning ville vansire eller udviske 

åsens karakteristiske profil. Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af 

overfredningsnævnet uden kommentarer til baggrunden for fredningen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fred-

ningens formål. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at fredningen 

efter sin baggrund tilsigter at hindre blandt andet bebyggelse, som kan 

medvirke til at udviske åsens fremtræden i landskabet, samt at frednings-

bestemmelserne indeholder et direkte forbud mod ny bebyggelse. Nævnet 

har endvidere lagt vægt på, det ansøgte indebærer yderligere bebyggelse 

på et sted, der ellers ville være friholdt herfor, og at fredningsnævnet ved 

besigtigelsen fandt, at det ansøgte vil være synligt fra offentlig vej.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på denne baggrund, at der ikke er 

hjemmel i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at meddele 

dispensation til det ansøgte. 
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Det af klager anførte om, at bygningerne er landbrugsmæssigt nødvendige 

for ejendommens drift, kan ikke føre til andet resultat, idet nævnet finder, 

at den virksomhed, det ansøgte er relateret til, ikke kan henføres under 

landbrug i fredningens forstand. Nævnet har lagt vægt på, at det af fred-

ningsforslaget fremgår, at der med landbrug mentes udnyttelse af jorden i 

landbrugsmæssig henseende, og at det for udyrkede arealer modsat var øn-

sket, at disse skulle henligge i tilstanden på fredningstidspunktet. Nævnet 

har endvidere lagt vægt på, at hverken fredningsnævnet eller Overfred-

ningsnævnet har angivet i fredningen, at der ønskedes en anden definition 

af landbrugsbegrebet. 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordsjæl-

lands afgørelse af 26. juli 2020 om afslag på dispensation til opførelse af 

bygningsindretninger til brug for kattepension og hundekennel inden for 

fredning på matr. nr. 1n Torpegård, Skuldelev, beliggende Torpevej 8, 

4050 Skibby i Frederikssund Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordsjæl-

land (fredningsnævnets sagsnr.: FN-NSJ-038-2019) samt for klageren 

og dennes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden 

til eventuelle andre parter i klagesagen.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
 
Den 22. oktober 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FN-NSJ-37-2022 – Ansøgning om lovliggørende dispensation til at kunne fortsætte med en 
etableret kattepension på ejendommen matr. nr. 1n Torpegård, Skuldelev, beliggende Torpe-
vej 8, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune.     
    
 
Fredningen og tidligere afgørelser vedrørende samme ejendom.  
  
Ovennævnte ejendom er til dels omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. juli 1951 om 
fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose. Der er nedenfor redegjort for fredningens 
formål og relevante bestemmelser i forhold til den foreliggende ansøgning. 
  
Fredningsnævnet har under en tidligere sag (FN-NSJ-038/2019) behandlet en ansøgning om etable-
ring af en række bygningsindretninger m.v. til brug for en kattepension og en hundekennel på ejen-
dommen. Fredningsnævnet traf den 26. juli 2020 efter forudgående besigtigelse afgørelse i sagen. 
Det fremgår af afgørelsen blandt andet, at en indrettet sommerpension for katte er synlig fra offent-
lig vej. Det fremgår endvidere, at ejendommen fremstår delvist træbevokset og delvist som åbent 
land. Ejendommen er hegnet. Fredningsnævnet meddelte afslag på det ansøgte, der fandtes i strid 
med fredningens formål. Afgørelsen af 26. juli 2019 blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som ved afgørelse af 26. oktober 2021 (sagsnr. 20/10245) stadfæstede fredningsnævnets afgø-
relse. Af klagenævnets afgørelse fremgår blandt andet: 
  
”2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Klagen vedrører ejendommen på adressen Torpevej 8, 4050 Skibby, matr. nr. 1n Torpegård, Skuld-
elev. Ejendommen har et areal på cirka 5,8 ha og er beliggende i landzone ved Skuldelev nord for 
Roskilde. Ejendommen består af en firkantet matrikel, hvis sydvestlige halvdel udgøres af lysåbne 
områder, mens den nordøstlige halvdel er tilplantet med træer. I den vestlige ende af ejendommen 
ligger tre bygninger med et samlet grundareal på 280 m2 ifølge BBR. 
  
Området omkring ejendommen består hovedsageligt af åbne mark- og græsarealer med spredte 
gårde. Umiddelbart vest for ejendommen ligger Skuldelev Ås. … 
  
En del af ejendommen, svarende cirka til ejendommens vestligste tredjedel, er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose. 
  
Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare landskabelige, videnskabelige, geologiske og bo-
taniske interesser på og omkring åsen, herunder at friholde åsen fra grusgravning og bebyggelse. 
Fredningen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsændringer på udyrkede områder samt for-
bud mod ny bebyggelse, idet der dog på visse ejendomme kan opføres de bygninger, der er nødven-
dige for landbruget. 
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2.2 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 26. juli 2020 meddelt afslag på dispensation til opførelse 
af en række bygningsindretninger til brug for kattepension og hundekennel på ejendommen. 
  
Ansøgningen er indgivet af klager den 11. juli 2019 og vedrører dispensation til opførelse af en lø-
begård af trådhegn på en let trækonstruktion omkring en eksisterende bygning på 63 m2 , der skal 
bruges til kattepension om sommeren. Herudover vedrører ansøgningen dispensation til en bygning 
på 24 m2 med tilhørende løbegård, der skal bruges til kattepension om vinteren. Endelig er der søgt 
om dispensation til at etablere en bygning på 168 m2, hvoraf en mindre del vil ligge inden for fred-
ningen, til brug for en hundekennel. Af supplerende materiale fremsendt til fredningsnævnet frem-
går det, at hundekennelen vil skulle opføres som en rundbuehal. 
  
Frederikssund Kommune har den 13. november 2019 indsendt bemærkninger til ansøgningen. An-
gående sommer-kattepensionen har kommunen bemærket, at man i 2002 er kommet til at give byg-
getilladelse til den bygning, hvor sommerpensionen ønskes etableret, uden at der er meddelt dispen-
sation fra fredningen. Kommunen har derfor anmodet fredningsnævnet om at tage stilling til, hvor-
vidt der kan meddeles lovliggørende dispensation til bygningen. … 
  
Frederikssund Kommune har den 30. januar 2020 afgivet en supplerende og korrigerende udtalelse. 
Kommunen har ifølge udtalelsen konstateret, at sommer-kattepensionen allerede er etableret, og at 
der er tale om en kraftig stolpekonstruktion med tagplader. Det fremgår endvidere, at tagpladerne 
ifølge klager vil blive fjernet, når vinterpensionen er opført. Indretningen opleves ifølge kommunen 
som en væsentlig større bygning, hvorfor kommunen anbefaler et afslag på dispensation. Kommu-
nen fastholder dog, at man kan anbefale en dispensation i den form, der oprindeligt er ansøgt om. 
  
… 
  
2.3 Klagens indhold 
Klager har anført, at ejendommen er beliggende i udkanten af det fredede område, og at det ansøgte 
ifølge Miljøstyrelsens vurdering ikke vil påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områder. 
  
… 
  
Klager har endvidere oplyst, at hun har tilbygget løbegårdene til kattepensionen i sommeren 2019, 
og at hun var bevidst om, at det var på egen risiko, men at hun vurderede det nødvendigt for at op-
retholde sin status som pålidelig kattepension og dermed sikre sin egen arbejdsplads og eksistens. 
  
Vedrørende den eksisterende bygning har klager ikke været opmærksom på, at der ikke var dispen-
seret fra fredningen, da den fremgik af BBR, da klager erhvervede ejendommen. 
  
Endelig har klager anført, at de ansøgte bygninger og indretninger er landbrugsmæssigt nødvendige 
for ejendommens drift. Klager har i den forbindelse henvist til et svar fra Miljøstyrelsen, der på hen-
vendelse fra klager har oplyst, at den påtænkte virksomhed er omfattet af reglerne om husdyrhold. 
  
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
  
… 
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Den relevante del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. juli 1951 om 
fredning af Skuldelev Ås og en del af Koholms Mose. 
  
Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens formål må derfor vurderes ud 
fra baggrunden med fredningen sammenholdt med fredningsbestemmelserne. 
  
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
  

”Fredningen fremmes herefter således, at de omhandlede arealer, hvor ikke særlige bestemmel-

ser i det følgende er anført, skal bevares derved, at grusgravninger og andre indgreb, hvorved 
åsens form ændres eller skæmmes, ikke må finde sted, at bebyggelse af enhver art på arealerne 
er forbudt, at beplantning ikke må foretages, at der ikke må anbringes ledningsmaster, at 6 store 
sten, stengærder og jordvolde ikke må ødelægges eller fjernes og endelig således, at der på matr. 
nr. 77af, 77bd, 97b, 77o, 77p og 90a Skuldelev, åbnes adgang for almenheden til en sti og en 
udsigtsplads”. 

  
Herudover fremgår det specifikt om matr. nr. 1n: 
  

”Matr. nr. 1n, Statshusmand Tage Gerhard Jacobsen, Torp Mark, ingen erstatning, idet det er 
tilladt at opføre de til landbruget nødvendige bygninger. 

  
Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af Overfredningsnævnet med mindre ændringer i for-
hold til blandt andet erstatning. 
  
Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag fra Danmarks Natur-
fredningsforening. Det fremgår af fredningsforslaget, at foreningen var bekymret for grusgravning 
og sommerhusbyggeri på åsen, som er en af de mest velbevarede i landet. Området huser ifølge 
fredningsforslaget landskabelige, videnskabelige, geologiske og botaniske interesser. Fredningsfor-
slaget indeholder en henstilling om fastsættelse af en række fredningsbestemmelser, blandt andet 
følgende: 
  

”2) På selve åsen må ingen bebyggelse finde sted og på det afgrænsede område omkring den, 
kun sådan som er nødvendig for jordens landbrugsmæssige udnyttelse. 

  
[…] 

  
4) Udyrkede områder skal fremdeles henligge i deres nuværende tilstand.” 

  
Fredningsnævnet vedtog fredningen med henvisning til de landskabelige, videnskabelige, geologi-
ske og botaniske interesser samt frygten for, at spredt gravning, bebyggelse og beplantning ville 
vansire eller udviske åsens karakteristiske profil. Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af 
overfredningsnævnet uden kommentarer til baggrunden for fredningen. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fredningens formål. Nævnet 
har ved vurderingen lagt vægt på, at fredningen efter sin baggrund tilsigter at hindre blandt andet 
bebyggelse, som kan medvirke til at udviske åsens fremtræden i landskabet, samt at fredningsbe-
stemmelserne indeholder et direkte forbud mod ny bebyggelse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, 
det ansøgte indebærer yderligere bebyggelse på et sted, der ellers ville være friholdt herfor, og at 
fredningsnævnet ved besigtigelsen fandt, at det ansøgte vil være synligt fra offentlig vej. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på denne baggrund, at der ikke er hjemmel i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at meddele dispensation til det ansøgte. 
  
Det af klager anførte om, at bygningerne er landbrugsmæssigt nødvendige for ejendommens drift, 
kan ikke føre til andet resultat, idet nævnet finder, at den virksomhed, det ansøgte er relateret til, 
ikke kan henføres under landbrug i fredningens forstand. Nævnet har lagt vægt på, at det af fred-
ningsforslaget fremgår, at der med landbrug mentes udnyttelse af jorden i landbrugsmæssig hen-
seende, og at det for udyrkede arealer modsat var ønsket, at disse skulle henligge i tilstanden på 
fredningstidspunktet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at hverken fredningsnævnet eller Over-
fredningsnævnet har angivet i fredningen, at der ønskedes en anden definition af landbrugsbegrebet. 
  
…” 
  
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse: 
  
Frederikssund Kommune har herefter den 21. juni 2022 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Nordsjælland, idet ejendommens ejer har indgivet en revideret og reduceret ansøgning i forhold til 
den ansøgning, som er refereret ovenfor. Ansøgningen, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgø-
relse og udgør en integreret del af denne. 
  
Frederikssund Kommune har i forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet om en sommer-
kattepension i den på ejendommen eksisterende garage fra 2002 angivet, at det forhold, at garage-
bygningen skifter funktion fra garage til kattepension ikke væsentligt vil påvirke oplevelsen af land-
skabet. Løbegårdene er en lettere konstruktion af træ og net. I den revidere ansøgning fjernes plader 
fra tag og sider, og konstruktionen bliver derfor igen af lettere karakter. Det er kommunens vurde-
ring, at det ansøgtes påvirkning af landskabet er begrænset. Både garagen og kattepension og løbe-
gårde har i dag ikke en dispensation fra fredningsnævnet. Fredriksund Kommune kan anbefale, at 
der meddeles dispensation til det ansøgte.   
  
Frederikssund Kommune har den 15. august 2022 afgivet en udtalelse i relation til habitatdirektivets 
bilag IV-arter og Natura 2000, hvoraf fremgår blandt andet: 
  
”Bygningen ligger indenfor Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, 
Habitatområde nr. 120. Der er ca. 30 m til nærmeste habitatnaturtype – kalkoverdev, men kun ca. 4 
m fra §3 registreret 
overdrev (se kort nedenfor). Der er en ældre besigtigelsesregistrering af overdrevet tæt 
ved: https://naturereport.miljoeportal.dk/126619. I det er der ikke registreret bilag IV arter. Arealet 
som bygningen ligger på er mere flat end overdrevet og det kan på luftfotos ses, at arealet omkring 
bygningen har været anvendt til oplag, intensiv græsning mv. 
  
I habitatvurderingen (efter habitatbekendtgørelsen) skal der vurderes på, om der kan være påvirk-
ning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlavet for Natura 2000 området. Udpegningsgrund-
laget fremgår 
nedenfor. Endvidere skal det vurderes, om det ansøgte evt. kan skade yngle- og rasteområder for 
bilag IV arter. Vi ved, at der er spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben i området, men 
der er ikke nogen 
registreringer af disse tæt på den pågældende bygning. Og bygningen ligger ikke på en oplagt bio-
top for yngle- eller rasteområde for nogle af arterne. 
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Vi vurderer derfor, at bygningen ikke har væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpeg-
ningsgrundlaget for natura 2000 området eller beskadiger yngle- og / eller rasteområder for bilag IV 
arter.” 
  
Høringssvar: 
  
Miljøstyrelsen har den 26. september 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet blandt 
andet: 
  
”Der søges om lovliggørelse af en kattepension på ejendommen beliggende Torpevej 8, Skuldelev, 

4050 Skibby. 
  
Det fremgår af det fremsendte, at fredningsnævnet tidligere har meddelt afslag på bygninger til brug 
for kattepension og hundekennel på ejendommen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har senere stad-
fæstet 
afgørelsen. 
  
… 
  
Miljøstyrelsen henleder fredningsnævnets opmærksomhed på, at fredningsnævnet ved afgørelsen af 
26. juli 2020 fandt, at det ansøgte var i strid med fredningens formål. følgende, som fremgår af 
Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse: 
  
"Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fredningens formål. Nævnet 
har ved vurderingen lagt vægt på, at fredningen efter sin baggrund tilsigter at hindre blandt andet 
bebyggelse, som 
kan medvirke til at udviske åsens fremtræden i landskabet, samt at fredningsbestemmelserne inde-
holder et direkte forbud mod ny bebyggelse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, det ansøgte inde-
bærer yderligere 
bebyggelse på et sted, der ellers ville være friholdt herfor, og at fredningsnævnet ved besigtigelsen 
fandt, at det ansøgte vil være synligt fra offentlig vej. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på 
denne baggrund, at der ikke er hjemmel i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at med-
dele dispensation til det ansøgte." 
  
Sagen synes i øvrigt oplyst af Frederikssund Kommune.” 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og 
Pelle Andersen-Harild.    
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
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kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   
  
Fredningen har baggrund i de landskabelige, videnskabelige, geologiske og botaniske interesser i 
det fredede område. Fredningen har endvidere baggrund i frygten for, at spredt gravning, bebyg-
gelse og beplantning vil vansire eller udviske åsens karakteristiske profil. Det må på den baggrund 
lægges til grund, at fredningens formål er at beskytte de angivne interesser samt beskytte Skuldelev 
Ås´ karakteristiske profil. 
  
Fredningsnævnet bemærker, at nævnet ikke har fundet grundlag for at foretage ny besigtigelse af 
ejendommen forud for afgørelsen af nærværende sag. Fredningsnævnet bemærker herved, at ejen-
dommen og dennes nærmeste omgivelser er nævnet bekendt fra den besigtigelse, der fandt sted i 
forbindelse med nævnets afgørelse af 26. juli 2020, og at det nu ansøgte både i relation til blandt an-
det placering, størrelse og udformning i vidt omfang er tilsvarende den sommerpension, som der 
tidligere er truffet afgørelse om.   
  
Fredningsnævnet bemærker herefter, at den ansøgte lovliggørelse af en sommerpension for katte 
som angivet ovenfor er beliggende på samme sted og tilknyttet samme bygning, som var gældende 
for den tidligere ansøgte sommerpension. Den tidligere og nu ansøgte sommerpension er i det væ-
sentligste identiske, idet den nu ansøgte pension dog er reduceret i mindre grad navnlig i relation til 
et antal transparente lysplader og gennemsigtige plexiplader. Sommerpensionen vil fortsat være 
synlig fra omgivelserne.   
  
Fredningsnævnet fandt ved afgørelsen af 26. juli 2020 blandt andet, at den da ansøgte sommerpen-
sion var i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddelte herefter afslag på en lovliggør-
ende dispensation til sommerpensionen. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede ved afgørelse 
af 25. oktober 2021 fredningsnævnets afgørelse med følgende begrundelse: 
  
”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fredningens formål. Nævnet 
har ved vurderingen lagt vægt på, at fredningen efter sin baggrund tilsigter at hindre blandt andet 
bebyggelse, som kan medvirke til at udviske åsens fremtræden i landskabet, samt at fredningsbe-
stemmelserne indeholder et direkte forbud mod ny bebyggelse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, 
det ansøgte indebærer yderligere bebyggelse på et sted, der ellers ville være friholdt herfor, og at 
fredningsnævnet ved besigtigelsen fandt, at det ansøgte vil være synligt fra offentlig vej. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på denne baggrund, at der ikke er hjemmel i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at meddele dispensation til det ansøgte. 
  
Det af klager anførte om, at bygningerne er landbrugsmæssigt nødvendige for ejendommens drift, 
kan ikke føre til andet resultat, idet nævnet finder, at den virksomhed, det ansøgte er relateret til, 
ikke kan henføres under landbrug i fredningens forstand. Nævnet har lagt vægt på, at det af fred-
ningsforslaget fremgår, at der med landbrug mentes udnyttelse af jorden i landbrugsmæssig hen-
seende, og at det for udyrkede arealer modsat var ønsket, at disse skulle henligge i tilstanden på 
fredningstidspunktet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at hverken fredningsnævnet eller Over-
fredningsnævnet har angivet i fredningen, at der ønskedes en anden definition af landbrugsbegre-
bet.” 
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Som angivet adskiller den nu ansøgte sommerpension sig i fredningsmæssig forstand ikke væsent-
ligt fra den sommerpension, som der tidligere er truffet afgørelse om. Dette gælder blandt andet i 
relation til placering, størrelse, udformning og visuelle påvirkning af omgivelserne. 
  
Fredningsnævnet finder på dette grundlag, at den nu ansøgte sommerpension for katte med den 
samme begrundelse som angivet i Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af 25. oktober 2021 vil 
stride mod fredningens formål. Der er herefter ikke hjemmel i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, til at meddele lovliggørende dispensation til det ansøgte. 
Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på lovliggørende dispensation til den ansøgte sommer-
pension. 
  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-
kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejled-
ning.   

  
  
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
  
 
  
Vejledning om klage 
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 ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 
Frederikssund Kommune 
Agrovi, att.: Mette Gold Frederiksen 
Janne Aaagaard 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Frederikssund 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Frederikssund 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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