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REG. NR. H-l'J IV] '!;c2 b

KENDELSE
afsagt d. 9' april 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

,- ,

'I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministerietl- i for-
staaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegaardenes omgiveleer kommer til at fremtræde saa smukt og vær-
digt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser ikke
anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar
tabt eller kirkelige interesser krænkesø

I denne anledning har nævnet efter forhandling med de kirke-
lige 'myndigheder behandlet spørgsmaalet for saa vidt Selsø kirke

'-angaar.
Denne kirke er" særlig fredningsværdig ikke blot paa grund af

sin alder (den stammer fra det 12~ aarhundrede og har oprindelig
været en rundkirke), men og~aa derved, at dens frit placeredp be-

, ,

liggenhed er i udpræget harmoni med det meget smukke landskab ved
Selsø sø, ligesom kirken i sig selv baade udvendig og indvendig er
af stor skønhed. Hertil kan føjes, at kirken ogS8a rummer minder
af historisk værdi, jfr. især den rigt udskaarne altertavle (aars- ~
tal 1605) med UlfAldernes vaaben.

Gennemførelsen af den ønskede fredning har imidlertid ikke

I
"1

kunnet ske paa den sædvanlige maade. d.v.s. gennem frivillig over-
enskomst med lodsejerne, idet kirken hører til Selsø gods, der
ejes af en mindreaarig tysk ~tatsborger (Victor Friedrich-Carl
baron von Plessen), der - ligesom hans værge - har bopæl i Tysk-
land.

Den her i landet boende administrator, godsforvalteren for Selsø-
Lindholm godser har udtalt, at den nævnte ejer (d.v.s. hans værge)
utvivlsomt vil tiltræde en fredning; men det er ikke hidtil lykke-
des ham at fremskaffe en udtrykkelig erklæring'herom. Det kan her-
ved bemærkes, at det er nævnet bekendt, at den tidligere, i 1949
afdøde, ejer baron Magnus von Plessen (efter hvis ønske Selsø sø er



/.

'-

blevet fredet), var meget interesseret i, at de med kirken forbund-
ne landskabelige ekønhedsværdier ikke maatte forringes.

Nævnet skønner herefter at fredningen bør gennemføres som en
landskabsfredning i h. t. naturfredningslovens § 1, uden at der

\findes grund til i denne anledning at tilkende ejeren nogen erstat-
ning, idet fredningen ikke er til hinder for, at'jorden dyrkes paa
samme maade, som det i aarhundreder er sket og sandsynligvis ved-
blivende vil ske.

Herefter bestemmes:
For at beskytte Selsø kirkes omgivelser forbydes al bebyggelse

(derunder skure, hønsehuse, boder, drivhuse, garager;·tretirader og
sprøjtehuse) samt anbringelse af ledningsmaster og transformator-
stationer paa følgende arealer:
1) mod øst: 20 m fra kirkegaardsmuren mellem landevejen og all~en

samt paa det trekantede areal mellem landevejen og d1g~t,
2) mod nord: arealet mellem kirkegaardsmuren og landevejen samt

trekanten nord for landevejen i en længde af 60 m langs begge
veje (d.v.s. vejene .til Sønderby og Frederikssund),

3) mod vest: arealet mellem kirkegaardsmuren og vejen til Skibby,
saaledes at all~en danner den sydlige grænse,

4) mod s,yd:arealet mellem kirkegaardsmuren og all~en.

Denne kendelse vil være at tinglyse som serv1tutst1ftende paa
matr. nr. 1 a Selsø Hovedgaard, Selsø sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Fredariksborg amt og menig-
hedsraadet for Selsø kirke, hver for sig eller i forening. ~

J. L. Buch. Carl Poulsen.
Thorvald Poulsen.

Ændringer 1 eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den :in..
den 4 Uger indanke s for Overfredn:ings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K.
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REG. NR. /f-t~

T i l l æ g s k e n d e 1 s e

afsagt den 7. august 1951 af

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Efter at nævnet d. 9/4 1951 havde afsagt kendelse ang.
fredning af Selsø kirkes omgivelser, har man fra ejeren af
Selsø Hovedgaard, V.F.C. baron von Plessen som værge for sin
mindreaarige søn, modtaget meddelelse om, at han tiltræder
kendelsen paa betingelse af, at de Selsø kirke tilhørende

......_---
arealer omkring kirken belægges med tilsvarende fredningsser-
____ o __ - -~ __

I ,
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vitutter, hvorhos han har ønsket tilføjet et forbud mod yder-
ligere beplantni~ med højtstaamede træer eller vækster samt
mod anbringelse af affaldsbunker o.lign.

Endvidere har nævnet fra menighedsraadet for Selsø kirke
modtaget en skrivelse om, at kendelsen ønskes tydeliggjort sa~-.

L

ledes, at den ikke bliver til hinder for, at der vest for kir-
ken - efter forhandling med Selsø-Lindholm gods - opføres en
klokkerbolig. 'I

Nævnet bemærker herved, at man under sagent behandling
ikke har været opmærksom p~a, ~t Selsø kirke udenfor kirke-
gaarden ejer nogle, mindre arealer mod nord og øst, deriblandt
et areal, der i 1945 er udstykket som matr.nr. 1z af Selsø
qovedgaard.

Nævnet kan iøvrigt tiltræde de fremsatte bemærkninger og
ønsker.

H e r e f t e r b e s t e ~ m e s :---------------~----------------------
Nævnets kendelse af 9/4 1951 opretholdes, saaledee at det

udtrykkelig betones, at de i kendelsen anførte bestemmelser ikke
blot gælder for de Selsø-Lindholm gods tilhørende arealer, men
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I
ogsaa for de kirken tilhørende arealer.

For de ved kendelsen fredede arealer gælder ydermere at der
ikke udover den ekeiet. beplRntning maa foretages beplantning
med højtstammede træer eller vækster, og at der ikke udenfor
kirkegaardsmure~ maa anbringes affaldsbunker e.lign. (altpaa
heller ikke paa kirkens egne arealer).

De i kendelsen trufne bestemmelser skal dog ikke være til
hinder for, at der af menighedsraadet opføres en klokkerbolig
indenfor de fredede omraader, sRafremt areal hertil kan erhverves
af Selsø-Lindholm gods og saafremt tegning til en saadan bolig
forelægges nævnet til godkendelse, ej heller for at den mod
øst værende materialebygning omdannes til klokkerbolig efter

Paataleret har menighedsraadet for Selsø kirke og fred-
ningsnævnet for Frederiksborg amt.

nævnets nærmere godkendelse af tegning m.m.
Nærværende tillægskendelse vil være at tinglyse som servi-~

tutstiftende paa matr.nr. 1a og 1z af Selsø Hovedgaard, Selsø
sogn.

I
I II -r--.
I

I

J.L.:Buch Carl Poulsen Thorvald Poulsen

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendcls~ kan ;';un kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnæv_
net, Slotholmsgade 10, København K.
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