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U D S K R I F T---------------af
OVEhFHEDN INGSNiEVNE TS KENDELSESP L,OTOKOL.------------------------------------~--

"År 1952, den 18. juni, afsagde overfredningsnllvnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering f~lgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1086/51 vedrørende fredning af matr. nr. 210 af Avnstrup
Overdrev, Særløse sogn.

I den af fredningsn~vnet for hoskilde amtsrådskreds den 3. deoem~
bel' 1951 afsagte kendelse hedder det:

"I skri velse af 5/4 1950 har "Danmarks Naturfredni ngsfo1"ening"
med hjemmel i naturfredningolovens § l, jfI'. § 8, rejst fredningssag
vedrøJ:'endeSærløse Overdrev, ma.tr. nr. 210 ID. fl. af Avnstrup Overdrev,
Særløse sogn, idet foreningen i sin skrivelse anfører, at området
endnu henligger p~ det nllrmeste uberørt, besidder stor ejendommelig
naturskønhed og m8 anses i høj grad fredningsVllrdigt, s~ meget mere
som det med s·t.orbyenK0benhavns udvikling navnlig mod. veDt vi.l v~re
af overordentlig v~rdi ud i fremtiden at sikre rekreative områder
af format.

I en samtidig fremsendt skrivelse af 21/9 1949 fra "Danmarks
Naturfredningsforening"s naturvidenskabelige udvalg anføI'es, at
S~rløse Overdrev er en sidste rest af den landskabstype, der for
halvandet århundrede siden var at finde omkring hver eneste landsby,
mellem agrene og skoven.

Typen er nutildags meget sjælden. Overdrevene blev ved udskift-
ningen for~elt mollem bønderne og opdyrket. Enkelte stejle bakkesider
og nogle høje strandenge, der mere eller mindre har overdrevskarakter,
er endnu bevarede; men af typisæoverdrev, liggende p~ nogenlunde
flad bund og ikke p~ strandsand, men på jord af samme karakter som
den omgivende kulturjord, er kun meget få bevarede.

En fredning'af de tilbage~erende er derfor i høj grad velmotiveret.
Bevarelsen vil v~re af både p~dagogisk-historisk, landskabelig

og naturvidenskabelig betydning. Det vil v~re værdifuldt inden for
Københavns udflugtsomr~de at kunne vise den J.andskabstypo, der tid-
ligere har spillet så stor en rolle. Det tilbagev~ronde områdes liden-

~ hed er i så henseende beklageligt; men forholdet bedres en her d'el ved
omgivelsernes karakter. Der er ingen bebyggelse i overdrevets umiddel-
bare nærhed. Langs sydgI~nsen ligger bøgeskoven, gennem hvilken man
kan følge en lille b~k fra overdrevet op til Avnsø. På øst- og vest-
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siden ligger åbne, dyrkede marker, og kun mod nord er forholdene
nylig forværret ved anl~ggelse af en nåletræsplantning. Den lille
bæk i den skarpt nedskårne kløft bidrager OgSB st~rkt til at forøge
stedets landskabelige v~rdi, og de for overdrevet karakteristiske
spredte buske og buskgrupper er af stor skønhedsvirkning og tilslører
samtidig de lige forløbende og alt for n~re grænser for området. For
den naturhistorisk int~resserede er disse småkrat yderligere tillok-
kende, fordi de er sammensat af et usædvanligt stort antal arter,
nemlig ikke mindre end 17 forskellige slags buske og t~er, og fordi
de, som anført af forslagestilleren, er tilhddssted for mange fugle.
Mere videnskabelig botanisk intereose hur selve overdrevet som sådant,
tilsyneladende af samme kar&kter som en almindelig græsmark, men med
en artssammens~tning, der alene er bestemt af naturen under indflydel-
se af den stadige græsning og med B~rlige, ~arakteristiske arter som
gr~sset Langstakket Væselshale (vulpia bromoides).

Fredningen af overdrevet bør gå ud på en simpel opretholdelse af
brugs formen og dermed af den sTrlige karakter.

Den forholdsvis ringe udstrT.kning gør i det foreliggende tilf~lde
s~rlig påkrævet at drage omsorg for, at arealets nærmeste omgivelser
fortsat må falde vel :i:i'.ibilledet.Den opvoksende nåletræsplantning
bør skjules bag en br:emme af løvtr'æer og buske - noget der iøvrigt
også vil være fordelagtigt af forskellige grunde.

Mod markerne bør de nuvT.rende diger med deres busk- og træbevoks-
ning opretholdes, og det må hindres, at disse arealer beplantes,
eller at de bebygges n~rmest overdrevet, der for størstedelen ligger
inden for 300 m-gr~nsen om skoven.

For områderne uden for skoven k!=l.nser'vitutten udformes således:
A. Det udyrkede areal, som p~ medfølgende kort er markeret med rød

farve, eksl fortsat henligge i sin nuv~rcnde tilstand, hvorunder
navnlig følgende bestemmelser må iagttages:
Der må ikke foretages afgravning eller p~fyldning. store sten må
ikke spr~ngcs, fjernes eller flyttes. B~kken ma ikke reguleres.
Arealet må ikke opdyrkes, gødes, skrælles eller på anden m~de gøres
til genstand for ~ehundling, hvorved tilstanden kan ~ndre8. Udnyt-
telsen skal ske ved gr~sning, og denne skal holdes på et sådant
omfang, at forholdet mellem kr8t og åbent land ikke ~ndres. De
eksisterende diger omkring arealet skal fortsat bevares, og deres
bevoksning af tr~er og buske skal opretholdes.

B. På samme areal samt på de -tilgrllnsendetrl)frie arealer indtil en
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afstand af 100 m (grøn gr~nselinie p~ kortet) må der ikke foretages
beplantning med tr~er.
C. I randen af n~letræsplantningen op mod det med rød farve mar-

kerede område skal der, nar til sin tid nyplantning skal finde
sted, skabes en 50 m bred løvskovsbr~mme (blå gr~nselinie p~
kortet), hvis bryn ud mod overdrevet skal tillad0s at vokse op i
form af' en naturlig kratbr:nmme af de buske, der af sig selv ind-
finder oig.

D. På det under A omtalte område og de under B og C angivne tilgræn-
sende arealer af henholdsvis 100 og 50 m's bredde må der ikke
anbringes bebyggelse af nogen art, ikke heller skure, boder, hæs,
master eller lignende sk:l'3rnmendeeller io jnefaldende indretninger.

E. Offentligheden skal hHve adgang til at opholde sie og f'~rdes til
fods overalt på det med rød farve markerede område; men der må
ikke foretages teltslagning på arealet.

N~vnet hL.r dereftel' efter indkaldelse af de i sagen interesserede
parter og i disses n~rværelse afholdt besigtigelse af dot ommeldte
terrain den 23/6 1950 og den 22/6 1951, og efter at n~vnet i f~rste
møde havde vedtaget foreløbig at bestemme sig til fredning af matr.
nr. 210 af Avnstrup Overdrev, Særløse soen, der i det ~sentlige
omfatter det interesserede terrain, hvilken bestemmelse godkendtes
af nævnet ved mødet den 22/6 1951, havde ejeren af dette grundst~kke,
gårdejer Anders Søren Andersen, S'urløse, adgang til at frems1:ttea1tkrav.

Panthaveren i ejendommen, Roskilde sparekasse, der ved anbefalet
brev var underrettet om mødet den 22/6 1951, havde ikke ladet sig
repr~sentere p8 dette.

Gårdejer Andersen ville, dersom arealet, der udgør ca. 14 tdr.
land, blev fuldstændig fredet, p3.st~ sig tillagt en større erstatning
og oplyste, at en del af arealet med års mellemrum pløjes og gødskes
for at bevare en nogenlunde rimolig græsm~nede, og efter at sagen
derefter havde v~I'et udsat til fremskaffelse af et kort, udvisende
de partier af grundstykket, der har været under plov, blev der i n~v-
nets møde den 13/11 1951 fremlagt en skrivelse af 16/10 1951 fra
"Danmarks Naturfredningsforening"s naturvidem.rabelige udvalg, hvori
det bl.a. hedder, at udvalget sa~men med gårdejer Ander'sen p~ et kort,
hvoraf fotokopi er vedlagt skrivelsen, med skravering har angivet de
hidtil upløjede arealer, hvorved det viste sig, at de ved geodætisk
instituts opmåling indtegnede grænser gennemgående er blevet fulgt
også ved senere pl~jninger, hvilket fors~vidt er meget naturligt, som
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deres forløb er bestemt af terrænets form. Den eneste v~sentlige
afvigelse g~lder et omr~de langs sydvesthegnot, hvor der på måle-
bordsbladeter tegnet hedesignatur, men hvor jorden siden er blevet
medtaget ved pløjningerne. Gr~nsen mellem pløjet og upløjet land
kan iøvrigt vanskeligt indtegnes med fuld pr~cision - og er heller
ikke blevet det ved geod~tisk instituts opmåling. Der er smA uregel-
mæssigheder i konturen af kratbevoksningerne og små bU8keerupper,
der står i sl!nkninger i det elle1's pløjede land, men som man er g~et
uden om ved pløjningen. Disse detailler lader sig n~ppe fastholde for
stedse. Vi har afgrl!nset et sammenh:Engende område omkring b':ekken,
hvor der aldrig er pløjet, og har indtegnet gr~nsen fOl' den lille
bevoksning af regul'13rhøjskov i overdrevets østlige hj2lrne. Det til-
bageværende areal falder i to områder, hvor altså pløjning efter
det l!rede fredningsn~vns ~nske også fremtidig sk~lle finde sted med
mellemrum. Arealet af disse to områder tilsammen UdgØl' 5,65 ha,
medens de, der aldrig har ~ret under plov, tilsammen ul!kker 2,77 ha.

Efter forhandling p~ mødet den 13/11 1951 opnåedes der enighed
om at frede matr. nr. 210 af Avnstrup Overdrev, Særløse sogn, således
at der på dette lyses følgende servitut:
A. Det hidtil udyrkede areal, som på vedh~ftede fotokopi er skraveret,

skal fortsat henligge i sin nuværende tilstand, hvorunder navnlig
følgende bestemmelser må iagttages:
l. Der må ikke foretages afgravning, påfyldning eller tørveskæring.
2. De synligt liggende store sten må ikke sprænges, fjernes eller

flyttes •
3. Bækken må ikke reguleres.
4. Arealet m~ ikke opdyrkes, gødes, skrælles eller på anden måde

gøres til genstand for behandling, hvorved tilstanden kan
ændres.
Udnyttelsen skal ske ved grT.sning, og denne skal holdes på et
s~dant omfang, at forholdet mellem krat og åbent land ikke
ændres.

B. Den del af matrikalnummeret, som ikke falder ind under A., skal
forblive henliggende som hidtil som g~'l1smark,således at det med
års mellemrum tages under plov.

c. De eksisterende diger omkring matrikelnummeret skal fortsat be-
vares, og deres bevoksning af tr~er og buske skal opretholdeD,
og på hele det fredede område må der naturligvis ikke anbringes
bebyggelse af nogen art, ej heller skure, boaer, h~s, master eller
lignende skæmmende ellex' iø jnefaldende indretninger.
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D. Offentligheden skal have adgang til at opholde sig og f~rdes til

fods overalt på arealet. Adgangen til dette sker kun gennem to
af ejeren og på dennes bekostning indrettede og vedligeholdte
"stenter", anbragt f,om vi st på vedh'Eftede fotokopi.
Teltslagning må ikke finde sted pR det skraverede areal, og pA
det øvrige areal kun undtagelsesvis og med ejerens samtykke i
hvert enkel t tilf]~lde og da uden vederlag til denne.

Ejeren har herefter i erstatning fordret 5000 kr., hvilket
beløb n~vnet har fundet passende.

Roskilde amtsråd og Hvalsø-Særløse sogneråd, der har ladet sig
repr~sentere på møderne, har intet haft at bemærke til fredningen i
det n~vnte omfang.

D~n eneste pantekreditor i ejendommen, Roskilde sparekasse,
der har v:Bret indvarslet, har ikke givet m0de."

Konklusionen er sålydende:
"Ejendommen matr. nr. 2lc af AvnstI'up Overdrev, Særløse sogn,

tilhørende gårdejer Anders Søren Andel'sen, S'.Ylrløse,af hartkorn
3 skp. 3 fdk. 01/2 alb., bør fredes ved, at der på ejendommen ting-
lyses sålydende servitut:
A. Det hidtil udyrkede areal, som på vcdh~ftede fotokopi er skraveret,

skal fortsat henligge i sin nuv~rende tilstand, hvorunder navnlig
følgende bestemmelser m~ iagttages:
l. Der m~ ikke foretages afgravning, påfyldning eller tørvesk~ring.
2. De synligt liggende store sten må ikke sprænges, fjernes eller

flyttes.
3. Bækken må ikke reguleres.
4. Arealet må ikke opdyrke8, gødes, skr~lles eller på anden måde

gøres til genstand for behandling, hvorved tilstanden kan
ændres.
Udnyttelsen skal ske ved gr~sning, og denne skal holdes på et
sådant omfang, a t forholdet mellem krat og åbent land ikke
ændres.

B. Den del af matrikelnummeret, som ikke falder ind under A., skal
forblive henliggende som hidtil som græsmark, således at det med
års mellemrum t~ge8 under plov.

C. De eksisterende diger omkring matrikelnummeret skal fortsat beva-
res, og deres bevoksning af tr':Berog buske skal opretholdes, og 1J~
hele det fredede område må der naturligvis ikke anbringes btibyggel-
se af nogen art, ej heller skure, boder, h~s, master eller lignende
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skæmmende eller iøjnefaldende indretninger.
D. Offentligheden skal have adgang til at opholde sig og færdes til

fods overalt p~ arealet. Adgangen til dette sker kun gennem to
af ejeren og på dennes bekostning indrettede og vedligeholdte
"stenter", anbragt som vist på vedh-:eftedefotokopi.
Teltslagning m~ ikke finde sted pli det skraverede areal, og på
det øvrige areal kun undtagelsesvis og,med ejerens samtykke i
hvert enkel t tilf'llldeog da uden veder'lag til denne.
r erstatning til ejeren udbetales 5000 kr., der udredes med

2/3 nf statskassen og 1/3 af Roskilde amtskommune."
Sagen eri henhold til naturfredningslovens § 19, 3. stk., fore-

lagt overfredningsn~vnet, som den 7. maj 1952 har besigtiget arealet
og forhandlet med ejeren og andre i sagen interesserede.

Da overfredningsn~v~et kan tiltr~de det i kendelsen anførte, vil
denne være at stadf~ste. Et kort nr. Ro 107 visende det fredede
areal er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsradskreds den 3. december

1951 afsagt e kendelse vedrørend.e fredning af matr. nr. 2lc af Avnst!'uP
Overdrev, Særløse sog?,stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
beknftes.

4~~~,
/'F. Gra e

overfredningsnævnets sekretær

...
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U d s k r i f' t

af'
forhandlinGsprotokollen for fredningsnævnet for ROSKILDE amt.

K e n d e l s e af 3/12 1951.

I skrivelse af 5/4 1950,har " Danmarks Naturfredningsf'or-
ening II med hjemmel i naturfredningslovens § l, jfr. § 8, rejst fred-
ningssag vedrørende Særløse Overdrev, matr.nr. 21-c m.fl. af Avn-
strup Overdrev, Særløse sogn, idet foreningen i sin skrivelse an-
fører, at området endnu henligrer på det nærmeste uberørt, besid-
der stor ejendommelig naturskønhed og må anses i høj grad frednings-
værdigt, så meget mere som det med storbyen Københavns udvikling
navnlig mod vest vil være af overordentlig værdi ud i fremtiden

at sikT~erl~r aftformat·o F~, Kc: I Iii! en samtid~g fremsendt skriveIse :f~/9-l949 fra II Dan-
marJl N~fredni,g;en~r natu.~s~p-?-valg anføl'es,
at~lJ6e Overdr~ er et ~e res'~t'de~nd~type, der for
halvandet århundrede siden var at finde omkring hver eneste landsby,
mellem agrene og skoven.,

Typen er nutildags meget sjælden. Overdrevene blev ved
udskiftningen fordelt mellem bønderne og opdyrket. Enkelte stejle
bakksider og nogle høje strandenge, der mere eller mindre har over-
drevskarakter, er endnu bevarede, men af typiske overdrev, liggende
på nogenlunde flad bund og ikke på strandsand, men på jord af sa~~e
karakter som den omgivende kulturjord, er kun meget få bevarede.

En fredning af de tilbageværende er derfor i høj grad
velmotiveret.

Bevarelsen vil være af både pædagogisk-historisk, land-
skabelig og naturvidenskabelig betydning. Det vil være værdifuldt

\indenfor Københavns udflugtsområde at kunne vise den landskabstype,
der tidligere har spillet så stor en rolle. Det tilbageværende om-
rådes lidenhed er i så henseende beklageligt, men forholdet bedres
en hel del ved omgivelsernes karakter. Der er ingen bebygr,else i
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REG. NR; /77/
5 .~,?ril 1'979

3~/79
Fotokopi sendt til:

D.N. - Hvalsø kom.best.
Roskilde amstko~mune
HovedstarlB.rådet
Fr.styreIsen
Naturfredningsrådet

\led skrivelse a.i' 22.ma.rte 1919 har De ansøgt omtilladelse

til iv.a.rksætteJ.se af pl~j.eforanstaltninger fDr det ~reDede område

mRtr. nr. 21 ~ hvnstrup 0vprdrev, Særløse SO~.

l nverfredningsnævnets ken~clse af lo.juni 1952 anfør~B. at

el uf!nyttelse nf o!nridet "sknl skf' ved græsninr;, o,?: den!le .skal holdes

p~ et 8~dhnt o~fanG' at forholdet ~elle~ krnt og ~bent land ikke

unore13'· •• Ur,over det 2filedp.3 .bentemtp., be[':.:.f:reE€n Jnlr...c:;tig pleje af

o~r8..det, i(~et specielt slåenbuGlce skal have bredt Eig i et uacceptabelt

C'1~:·::Jnr:. ret <-mføres vidrre, at df't er tanlcen manuelt nt reducere krat-

VÆ'.:;.øtationen til det orr.fang, cen havde for lo til 15 &r siden. !Jct .:nå

-;-'orv€~ntf:.s,at d~r ogsA fremover vil V:l..·rebehov for plej.e og cet an-

1,efDles, at der p·llH':f.:Yndes-overvejelser med henblik på frf;mtidir,e

:orf'.~8tal tningcr. !;er er truffet forh?{nds~ftue med foreningpn J'!atur

.')l: ~~n,:--'do:!l,9.ocY.ilde afn., OT!l frivilli~ .Bssistance til beskæringen,

HI'.: hCtes ud.ført unåer opssn af loks.lkomi teen of; områdets ejer', Inge

.:iovedstadsr.3.dethar anlJefalet at .give den fornød.ne tilladelsE' p&.

bp.tingelbe af, at beskæringuurbejdet udføres udenfor fuGlenes yngletid
(fra l.maj till.august), oe at der udarbejdes ~n rapport om arbejdet.

;":ftar det s~ledGs oplyste meddeler nævnet herved i medi'ør af over-

fredningsnævnets kp.ndelse af IB.juni 1952, jfr. naturfredningslovens
Dcj tilføje_<;, at mladelsen af forskellige fred-
ni 'l!..::::i;] ~li!nEoner jlldcll 4 u;;cr fra tlcnr.e
nl. ~~(~l·~..\L-e I\Jll j Ild'_ll!~-CS ~Gr \J~,1{:1·f.redni:~g5-
l1~r...IJ cL. o~ dl tiJ~~G.!:~L'~l {~Lr~uri!d~e nl.l
IK:nyttes dIer km h:n) llL'~; }Ja Ci;Cl1 risiko,
lorimleu Dvenn,~rd\: :;;l:~..;l:.i::.t l:f lH.lløbet.

~ 3·~ r~Fn ber,ærte tilladelse ..

'Da:nm~r"ks '.\Tn turfreCl rdnf;S-

1,'!lorenJnr,rs J..!okp.l komite
;V/bT~ Flrik ~.;Jlchtin~~"".es_r.gad e 7 A.

Pt330 "Hvalsø.
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REG.NR. l771.00
Dato 10. august 1990FREDNINGSNÆVNET FOR

ROSKILDE AMT

MOataget I
Skov- og Naturstyrelsen

Adr .... :
Dommerkontoret iKege
NI.,s Jutlsgllde 6
4600 Kege • Tlf.: (031 65 10 68

Jour. nr. _FS 66/90

ROSKILDE AMT
Teknisk forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

tt Ejendom: Matr. nr. 21 ~ Avnstrup Overdrev, Særløse.
Roskilde amtskommunes j.nr.: 8-70-52-2/257/1-90 .

• Ved brev af 20. juli 1990 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til naturpleje på Særløse
Overdrev i Hvalsø kommune, der er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1952 med det formål at bevare området som over-
drev og "således, at forholdet mellem krat og åbent land ikke æn-
dres". De har i Deres skrivelse anført, at der trods afgræsning si-
den fredningstidspunktet er sket en kraftig tilgroning med vedplan-
ter - både langs de tilgrænsende diger og volde og på.selve arealet.

•
Efter det således oplyste meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 den ønskede tilladelse. Nævnets afgørelse er
enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. l, jfr. § 58, stk. 3-7.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladelsen.
Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, Miljøministeriet (Skov- og Natur-
styreIsen) , Roskilde amtsråd, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

"ir 'l':isterlet
1"11 J~ tUl'elsen

, ckov- og Natura .". ~ cAIt'.
u 1/ (jtJ'l V"
J.nr. SN .1\."1 5 - t>

i Akt. nr. "25
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Skovn og N EI.tUi'styrl'siøe1:.h
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FREDNINGSNÆVNET Telefon
FOR ROSKILDE AMT Fax
Dommerkontoret iKøge FS
Jernbanegade 7,4600 Køge S Den

Roskilde Amt CANNEf7r\J
Teknisk Forvaltning , J1
Køgevej 80
4000 Roskilde

56651068
56656496

96/2004
08/11-2004

Ejendom: Matr. nr. 21 c Avnstrup Overdrev, Særløse
og 21 f smst.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-8-04 - 8-70-52-2-257-1-01

I skrivelse af 5. oktober 2004 har De ansøgt om
tilladelse til at oprense et tilgroet og udtørret
vandhul på matr. nr. 21 c Avnstrup Overdrev, Sær-
løse og anvende det opgravede dynd på matr. nr. 21
f smst.

De har oplyst, at vandhullet ligger på den del af
Særløse Overdrev, som aldrig har været opdyrket og
derfor fremstår med typisk overdrevsvegetation af
spredt krat, træer og urtevegetation. Vandhullet er
langsomt groet til og opfyldt med dynd af omsatte
døde plantedele og fremstår nu som en urtebevokset
lavning. Ved at fjerne et dyndlag i vandhullet kan
det genoprettes som et godt levested for vandhuls-
dyr og planter. I området findes stor vandsalaman-
der, som er optaget i EF-habitatdirekti vets bilag
II og IV, og spidssnudet frø, som er optaget i EF-
habitatdirektivets bilag IV. De forventer, at det
oprensede vandhul vil blive ynglested for arterne,
og at oprensningen dermed vil få en positiv effekt
på bestandsstørrelserne. Andre dyr og planter til-
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knyttet vandhuller vil også få gavn af oprens-
ningen. Vandhullet ligger i en lavning omgivet af
krat, og området har stor landskabelig værdi.

Efter oprensningen forventes vandhullet at blive
klarvandet og lavvandet med undervandsplanter.
Vandhullet er ca. 1400 m2, og det er planen at af-
grave ca. 0,5 m dynd, dvs. i alt 700 m3•

Det opgravede dynd vil blive kørt ud af overdrevet
og anvendt som gødning på en nærliggende dyrket
mark på matr. nr. 21 f Avnstrup Overdrev. Dyndet
vil blive planeret ud i et lag på ca. 10 cm og plø-
jet ned. på grund af afvanding og omsætning af det
organiske materiale vil terrænhævningen blive min-
dre end la cm, antagelig under 5 cm. Oprensningen
planlægges foretaget i frost eler tørt vej r, så
skaden på vegetationsdækket vil blive så lille som
muligt.

Matr. nr. 21 c Avnstrup Overdrev, Særløse er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. juni
1952 vedr. fredning af matr. nr. 21 c Avnstrup

• Overdrev, Særløse .

Ifølge afgørelse skal arealet henligge i en til-
stand som på fredningstidspunktet. Der må ikke fo-
retages afgravning, påfyldning eller tørveskæring,
og arealet må ikke opdyrke s, gødes, skrælles eller
på anden måde gøres til genstand for behandling,
hvorved tilstanden kan ændres.

Matr. nr. 21 f Avnstrup Overdrev, Særløse er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. ok-
tober 1969 om fredning af arealer i Hvalsø-Særløse
kommuner, navnl ig af Avnstrup Overdrev og Skov-
Hastrup.
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Formålet er at sikre, at tilstanden af arealerne
ikke forandres. Det er navnlig forbudt at foretage
afgravning eller opfyldning af det naturlige jords-
mon.

Under hensyn til, at det ansøgte vil kunne genop-
rette tilstanden, således at vandhullet påny kan
blive et godt levested for vandhulsdyr og planter,
har fredningsnævnet ingen indvendinger imod at op-
rensningen foretages og dyndet spredes på matr. nr.
21 f. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, at det påtænkte ar-
bejde gennemføres, dog på følgende vilkår:

Det opgravede dynd skal fjernes, der må ikke eta-
bleres øer, bredderne skal have en hældning på 1:4
eller fladere, og der må ikke udsættes, opdrættes
eller fodres ænder, fisk eller krebs.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. 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 De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

http://www.nkn.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune, Byg og Miljø
att. Christina Lund Løjtnant (cllo@lejre.dk)

FN-0SJ-28-2015
Den 22. september 2015

Ejendom: Matr. nr. 21b og 21c, Avnstrup Overdrev
Beliggende: Avnstrup Overdrev, Særløse
Lejre kommunes j.nr.: 13/8864
Naturstyrelsens j.nr.: NST-41 12-03197

I e-mail af 26. juni 2015 har Lejre Kommune med godkendelse fra ejerne
af ovennævnte arealer søgt om fredningsnævnets tilladelse til at udføre
naturpleje på Særløse Overdrev.

Det fremgår at ansøgningen og det indsendte fotomateriale, at der
ønskes tilladelse til følgende foranstaltninger:

• Rydning langs hegnslinje og rydning på lysåbne overdrevs
og rigkærpartier

• Etablering at midlertidige opbevaringspladser til afskåret ma
teriale inden flisning (maksimalt 6 måneder)

• Opsætning at permanent vandingssted

• Opsætning at permanent fangfold

Det fremgår at ansøgningen, at Særløse Overdrev er atypisk, fordi det
ligger på forholdsvis flad, ikke sandet jord og består at en mosaik at
overdrev, med kildevæld som danner små rigkær og bække. Området
gennemskæres at små vandløb omkranset at højstammet bøgeskov og
elleskov.

De biologiske værdier i området omfatter forekomster at regionalt eller
nationalt sjældne arter som dukat-sommerfugl, kejserkåbe, hedelyng,
liden pileurt, skovgøgelilje, rødrygget tornskade, gråblå rødblad, blåbla



det rødbiad, mel-rødbiad, mørkøjet rødbiad, gulfodet vokshat, kantarel
vokshat, røggrå køllesvamp, honning-vokshat og stinkende vokshat.

Særløse Overdrev indgår i Natura 2000-område nr. 146 for Hejede Over
drev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Det er kommunens vurdering, at
projektet er i fuld overensstemmelse med den statslige og kommunale
Natura 2000-planlægning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 18. juni
1952 vedrørende Særløse Overdrev og 7. september 1961 vedrørende
Overdrevet.

Fredningernes formål er blandt andet at sikre, at arealerne skal henligge i
en tilstand som på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages afyrav
ning, påfyldning eller tørveskæring, og arealet må ikke opdyrkes, gødes,
skrælles eller på anden måde gøres til genstand for behandling, hvorved
tilstanden kan ændres.

Naturstyrelsen har den 25. august 2015 oplyst, at det ansøgte ifølge Na
turstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår
af habitatdirektivets bilag IV. Naturstyrelsen er enig med kommunen i
vurderingen af projektet i forhold til intentionerne i Natura-2000 planlæg
ningen for omradet.

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret til, at kommunen opsæt
ter orienteringstavler med information om formålet med naturplejen, så
ledes at de besøgende ikke bliver urolige over det arbejde, der udføres.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da den ønskede naturpleje på Særløse Overdrev vil understøtte frednin
gens formål, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemfø
res.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.



Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen 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 Natur- og Mil
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
s vejledningen pg Natur- og Miljøklagenævnets h6jemmeside
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat pa dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 hovedforml er be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nk ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
ingen kan ligeledes findes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den pklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den pklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medght til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
flyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
mgtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

M d venlig hilsen

L .n
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune vi Christina Løjtnant (cllo@leire.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nsttnst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dndn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre( leire@dn.dk);
• Friluftsrdet, frfriluftsraadet.dk
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, (roskilde@friiuftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (jjre©dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem DIe Møller
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