
Afgørelser – Reg. nr.:   
 

  Fredningen vedrører:  
 
 
 
Domme         
 
 
 
Taksationskommissionen     
 
 
 
Natur- og Miljøklagenævnet    
 
 
 
Overfredningsnævnet 
 
 
 
Fredningsnævnet         
 

 
 

Forslag            
      
 
 
Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 



OVERFREDNINGSNÆVNET>

_.



/s J3 I Nv. 1/3~?~
REG. NR. ,20 1!~

>15 -/~?b

..

UDSKHIFT

a :::

I

l

, , Ar 1976, dell 4. r.18.rts, a:fsagu.e overfredrd 1'1gS-

næYJl8 t føJ.eena.e

k e n d e l s e

W. !



I
<

•

- l -

Ved skrivelse af 22.juni 1973 rejste fredningsplanudvalget for
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter fredningssag for den gård-
ejer K.Skou Larsen. Ådalsgård, østrup, tilhørende ejendom matr. nr. 3 ~
østrup by, Kirkerup sogn.

Af skrivelsen fremgår bl.a.: "Arealet, der begæres fredet, er i
nord afgrænset af sognevejen mellem østrup og Gundsømagle byer, i syd
af Hove å samt af østrup sø, idet dog det søen nærmestliggende opgrøde-
areal (rnatr. nr. 2 ~) ejes af østrupgård. Mod vest er arealgrænsen sam-
menfaldende med sognegrænsen til Gundsømagle. Mod øst følger den skellet
til en parcel af matr. nr. 4 a.

Den parcel af matr. nr. 3 ~, der ligger for sig selv syd for Hove å,
og hvorpå ejendommens bygninger findes, er ikke omfattet af frednings-
begæringen.

Arealet udgør ialt ca. 37 ha, hvoraf ca. 20 ha er omfattet af
naturfredningslovens beskyttelsesbestemmelser ved ferske vande, jfr.
lovens § 47 a.

Der vedlægges matrikelkort 1:10.000 og geodætisk kort 1:25.000 med
fredningsgrænser indtegnet.

Fredningspåstanden går ud på følgende:
l) Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand, således at dets

karakter af et åbent landbrugsareal opretholdes .
2) Der må ikke på arealet graves grus, sten, ler, tørv eller andet,

ligesom terrænets naturlige form iøvrigt ikke må ændres ved plane-
ring, afgravning eller påfyldning.

3) Der må ikke opføres bygninger, boder, skure, drivhuse, siloer eller
lignende på arealet, ligesom master og ledninger ikke må sættes på
eller trækkes over arealet.

4) På arealet må ikke henkastes affald, ligesom det ikke må benyttes
til losseplads, oplag af kasserede biler, lager af entreprenør-
materiel og lignende eller til nogen form for motorløb eller lignende.
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Det er uden tilladelse fra de påtaleberettigede forbudt at:

5) foretage nyplantninger, med mindre det sker som led i en plan
for rekreativ udnyttelse, der iøvrigt kan godkendes af de påtale-
berettigede,

6) at anvende arealet til camping, teltbrl1g, opsætning af beboelses-
vogne, parkeringspladser eller andre former for anlæg,

7) at føre spildevand til søen eller at foretage andre foranstalt-
ninger, der kan medføre ændringer i søens tilstand,

e 8) at anlægge veje og stier, udover hvad der er nødvendigt for land-
brugsdriften, ligesom trediemand ikke må meddeles vejrettigheder
over arealet.

9) Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Roskilde amts frednings-
kreds samt fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amter.

Til nærmere belysning af sagen og til motivering af den nedlagte
fredningspåstand skal man anføre følgende:

Forinden fremsættelsen i folketinget af lovforslag om udnyttelse
af sten og grus og andre naturforekomster i jorden indgav ejeren af
omhandlede ejendom til Gundsø ko~~unalbestyrelse et andragende om
tilladelse til udnyttelse af grusforekomster på et ca. lo ha stort

tt) overfor landbrugsministeriet, hvis tilladelse var fornøden i medfør
af landbrugslovens § 7.

Landbrugsministeriet har herefter forelagt sagen for frednings-
planudvalget med bemærkning, at man formentlig ikke vil kunne nægte
den ansøgte tilladelse i medfør af landbrugsloven, samt at sagen om-
fattes af undtagelsesbestemmelserne i § 5, stk. l, pkt. 2 i lov nr.
285 af 7.juni 1972 om udvinding af grus m.v.

,r I denne anledning har fredningsplanudvalgets plenum vedtaget at
tt) søge det ansøgte hindret gennem rejsning af fredningssag for ejen-

dommen med den ovenfor nævnte undtagelse.
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Ejendommen ligger i et område', der i den af fredningsplanudvalget
i 1971 offentliggjorte landskabsanalyse er angivet som et område
rummende en rig variation af fredningsværdige elementer. Det pågældende
landskab, med østrup sø og omgivelser som et centralt område, repræsen-
terer et overordentligt smukt landskabsbillede, hvori bl.a. herom-
handlede ejendom hævder sig ved sine smukke terrænformer og sydskrå-
ninger mod østrup sø.

Landskabeligt fremtræder Gundsømagle-området som et tunnellandskab,
4t hvortil knytter sig geologiske studie- og undervisningsmæssige in-

'>I
teresser,

,I Området er endvidere overordentligt fuglerigt og rummer en række
arter, som ellers kun i meget ringe udstrækning forekommer på de
danske øer. Søen har stor betydning som mål for ekskursioner, ornito-
logiske undersøgelser etc., og de østlige bredder er fredet ved fred-
ningsnævnets kendelse af 4.juli 1953 med tillægskendelse af 2.ju1i 1954.
Arealer langs søens sydkant er fredet ved overenskomst af 28.sept.1955.
Til søen og dens nærmeste omgivelser knytter der sig i det hele
gunstige livsvilkår for den danske faunas mange dyrearter, og specielt
kan nævnes, at søen rummer en af de resterende sjællandske odder1o-e., ka1iteter •

.~ Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning angiver Gundsømaglesø-
landskabet som et arkæologisk interesseområde af stor værdi ved sin
placering i en egn, der rummer en af de største koncentrationer af
oldtidsminder i det nordlige Sjælland, fortrinsvis stendysser og
jættestuer, hvilket indicerer en større bygd i stenalderen.

Endelig skal anføres, at området, udover de ovenfor anførte værdier,
der direkte refererer til naturfredningslovens formålsparagraf, jfr.,
§ 1, stk. 2, pkt. l og 2, er af stor betydning ved sin beliggenhed og
indholdsrigdom i et landskabsstrøg, der forbinder Roskilde fjord - oge) et særligt indholdsrigt kystparti der - med det såkaldte "Vestskov"-
område, der ved offentlig indsats er under opbygning i Københavns

_.
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vestegn, som et bynært, rekreativt område. Herudover er området led

4t i en forbindelse til andre, potentielle bynære rekreationsområder
omfattende de store moseområder syd for Veksø.

.1

Fredningsplanudvalgets beslutning om rejsning af fredningssag
er herefter begrundet med, at den påtænkte grusgravning efter ud-
valgets opfattelse i alle fredningsmæssige relationer vil være sær-
deles uheldig fordi det betyder et alvorligt indgreb i eksisterende
værdier, ligesom det efter udvalgets opfattelse forringer mulig-
hederne for at planlægge området som et oplagt led i en overordnet
"grøn" struktur for hovedstadsområdet"

Efter at nævnet havde br;;~'~c":"ltat tage sagen under behandling
foretoges bekendtgørelse om sagens omfang og genstand i Statstidende,
Berlingske Tidende og Politiken for den ll. juli 1973 og i Dagbladet
for Roskilde og omegn for den 12.juli 1973. Samtidig underrettedes
ved skrivelse af l3.juli 1973 i henhold til naturfredningslovens § 13
ejeren og øvrige sagen vedko~mende.

I sagen er der afholdt møde den 13.december 1973, til hvilket
møde følgende har været indk2.1dt:
Ejeren vi advokat O.K.Jeppesen, miljørninisteriet, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet, Naturfredningsrådet, Rigsantikvaren,
Statens naturfrednings- og la~dskabskonsulent, Gundsø kommunalbestyr-
else, Roskilde amtsråd, byudviklingsudvalget for Roskilde-egnen,
gårdejer Laur.H.LArsen, Ro~kilde amtsvandinspektorat og frednings-
planudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Friluftsrådet har i skrivelse af 26.juli 1973 bl.a. udtalt:
"at Friluftsrådet af hensyn til det specielle fugleliv ved Gundsø-
magle sø og iøvrigt af landskabelige og geologiske hensyn kan an-
befale en status quo fredning af den del af ejendommen, hvor natur-
fredningslovens almindelige beskyttelseslinier ved søer ikke udgør

tit en tilstrækkelig sikring."

e
e
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Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning har i skrivelse af
ti 8. august 1973 udtalt:

"at der ikke på det nævnte areal er fundet genstande af arkæologisk
interesse, ligesom der ikke haves kendskab til jordfaste fortidsminder
på ejendommen. Selvom der således ikke på det areal, som omfattes af
fredningspåstanden findes minder, som bør beskyttes, må man dog herfra
understrege, at det areal på nordsiden af søen, som nu ønskes fredet,
er en meget betydningsfuld del af det arkæologiske meget værdifulde

,e

Gundsømagle-område med dets rigdom af storstensgrave fra yngre sten-
alder. Forståelsen af disse stengraves placering opnås kun ved an-
skuelsen af det urørte landskab omkring dem, og her er netop søer og
vandløb, og de marker, som slutter sig til dem, af afgørende betydning."

Naturfredningsrådet har udtalt:
"Gundsømagle sø-området må klart anses for særdeles fredningsværdigt
udfra såvel almen landskabsæstetiske hensyn som geomofologiske in-
teresser. Landskabet - der stort set i nord begrænses af Gundsømagle-
0strupvejen og i syd af 0strup-Kirkerup-Tågerupvejen - udgør en natur-
lig landskabelig helhed til pædagogisk og videnskabelig belysning af
landskabsudviklingen i denne egn, idet det omfatter væsentlige dele af
et tunneldal-system (Gundsømagle sø-lavning), med tilstødende moræne-
plateauer, erosionsprægede afløbsrender (Hove å) og endelig længst i
vest det marint opbyggede forland, samt erosionsskrænter langs Roskilde
fjord. Det må på denne bagprund anses for særdeles vigtigt, at først
og fremmest grusgravning på arealer, der ligger inden for det nævnte
område, hindres. På denne baggrun1 kan rådet varmt anbefale den af
fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter
foreslåede fredning.

Naturfredningsrådet har gennem årene været stærkt involveret i
bestræbelserne for en fredningsmæssig sikring af Gundsømagle sø.

e Indtil videre er kun syd bredden af den åbne vandflade ("østrup. sø")
fredet, ligesom afv .~~ingen af det store rørsumpområde i søens
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41 vestende er blevet forhindret. I kraft af det rige fugleliv og den

", store landskabelige og geologiske værdi så rådet gerne, at hele sø-
området på et tidspunkt blev fredet. Rådet opfatter nærværende fred-
ning som en etape henimod noget sådant".

Miljøministeriet har i skrivelse af lo.december 1973 udtalt, at
miljøministeriet ikke finder anledning til at nedlægge forbud efter
råstofloven, såf~emt fredningssagen for den pågældende ejendom genT
nemføres.

1 forbindelse med ovennævhte møde har nævnet besigtiget arealerne.
Under mødet har repræsentanten for Roskilde amtsråd og byud-

,'__ viklingsudvalget udtalt, at såfremt fredningen ikke blev gennemført,
ville man forsøge at stoppe grusgravningen gennem ministeriet.

Danmarks Naturfredningsforenings "lokalkomite har udtrykt ønske om,
at fredningen tillige kom til at omfatte matr.nr.ene 4 ~, 4 g og 37 ~.

Ejeren har nedlagt påstand om erstatning, stor 675.000 kr., så-
fremt fredningen fremmes som begært, og har i denne forbindelse hen-
vist til, at han pr. den 15. januar 1972 har indgået en grusgravnings-
kontrakt med Mogens Clausen, Herringløse, gældende for tiden indtil

~ 15. maj 1980.
.. Fredningsnævnet skal udtale:

Efter det ved besigtigelsen konstaterede, herunder bl.a. at de• omhandlede arealer ikke er synlige fra de omkringliggende offentlige
veje, og under hensyn til at grusgravningen på arealerne formentlig

I,

"
1\

vil kunne forbydes i henhold til lovgivningen om udnyttelse af sten,
grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet finder
nævnet ikke, at der er fuldt tilstrækkelig anledning til at frede de
omhandlede arealer, hvorfor fredningspåstanden vil være at afvise.

Afgørelsen er ikke eenstemmig.

e

\
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THI BBS TEMl''fES :

Den af fredningsplanudv~lget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde
amter under denne sag nedlagte fredningspåstand bør afvises.

Der tilkendes ejeren i sagsomkostnin~er 1.000 kr.

Ester Frandsen. Olga Drews.A.G.LC'l.ugesen.
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Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af
fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amter ved skrivelse af 30. maj 1974 med påstand
på, at den nedlagte fredningspåstand tages til følge, idet
en anvendelse af råstoflovens forbudsbestemm81se i § 5,
stk. 3 - som, i et tilfælde som det foreliggende, ville
forudsætte erstatning - netop måtte støttes på fredningsr.:læs-
sige hensyn - hvorfor det findes naturligt at anvende na-
turfredningslovens besternme1ser. Udvalget lægger herved
vwgt p;l, at det rejste grusgravnine;sspørgsmål ikke kan be-
tragtes isoleret, men at ejendom.rnens benyttelse må ses i en
større fredningsmæssig sammenrJæng som led i landsl;:g,betved
Gundsømg,gle se.

OverfreclrJingsnæ\ffiethar den 12. no'.rember 1974 af-
holdt besigtigelse med deltagelse af ejeren og andre inter-
esserede, ved hvilken lejlighed repræsentanten for Roskilde
amtsråd oplyste , at der i tilfælde a:E" flt3,dfæ;~telse2-f fred-
ningEmævnets afvisning af fred:cing påny villt? bli ve rejst
spørgsmål om nedlæggelse af forbud efter råstoflovens § 5.
Overfredningsnævnet har endvidere den 13. december 1974 af-
holdt møde med ejeren og dennes advokat.

Overfredningsnævnet, der er enig i betycininr;en af
en sikring af C:Lmds~:Hnaglcsøs omgivelser, beslutte:le heref-
ter at gennemføre fredningen i overensstemmelse med påstan-
den, men da m2D ikke kunne opnå forlig med ejeren om erstat-
ningen, blev sagen forelagt dE:Yl. i naturfredningsloven om-
handlede taksationskommission, SOD! ved kendelse af 19. no-
vember 1975 har fastsat erstatningen til 185.000 kr., hvor-
efter overfredni:rlgsYlct'vnethar tilkendt et om.kostninesbe1øb
på 5.000 kr.

Et kort visende det fredede m"'ea1, der udgør ca.
37 ha, er vedl:cDftet nærværende kencielse.

,.

T h i b e s t e m m e s :
Den af' fredningsnævnet for Roski1 de amts frednings--

kreds den 3. maj 1975 afsagte 1(endelse vedrørende :natr.nr.

undargives froJning i overensstemG1Cls e lJwd den ..c'aJ. :.r're dning:-;. ..

"
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Der tilkendes ejeren af matr.nr. 3 a, østrup by, Kir-
kerup sog~, gårdejer K. Skou Larsen, Ådalsgård, østrup, 3670
Veks0, 185.000 kr., der er forrentet med 11 % p.a. fra den 3·
maj 1974 til udbeta1ingsdato den 14. januar 1975.

Udgiften er lldredet med 3/4 af statskassen og 1/4
af Roskilde amtsråd.

r Udskriftens rigtighed bekræftes

"',I,
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Matr. nr. 3 ~ østrup by, Kirkerup sogn.

År 1974, den 3. maj kl. 10,00 blev af fredningsnævnet for
Roskilde amt

i sag nr. 132/73 afsagt sålydende

K E N D E L S E:
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Ved skrivelse af 22.juni 1973 rejste fredningsplahudvalget for
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter fredningssag for den gård-
ejer K.Skou Larsen. Ådalsgård, østrup, tilhørende ejendom matr. nr. 3 a
østrup by, Kirkerup sogn'.

Af skrivelsen fremgår bl.a.: "Arealet, der begæres fredet, er i
nord afgrænset af sognevejen mellem østrup og Gundsømagle byer, i syd
af Hove å samt af østrup sø, idet dog det søen nærmestliggende opgrøde-
areal (matr. nr. 2 ~) ejes af østrupgård. Mod vest er arealgrænsen sam-
menfaldende med sognegrænsen til Gundsømagle. Mod øst følger den skellet
til en parcel af matr. nr. 4 ~,

Den parcel af matr. nr. 3 ~, der ligger for sig selv syd for Hove å,
og hvorpå ejendommens bygninger findes, er ikke omfattet af frednings-
begæringen.

Arealet udgør ialt ca. 37 ha, hvoraf ca. 20 ha er omfattet af
naturfredningslovens beskyttelsesbestemmelser ved ferske vande, jfr.
lovens § 47 a'.

Der vedlægges matrikelkort 1:10.000 og geodætisk kort 1:25.000 med
fredningsgrænser indtegnet.

Fredningspåstanden går ud på følgende:
l) Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand, således at dets

karakter af et åbent landbrugsareal opretholdes .
2) Der må ikke på arealet graves grus, sten, ler, tørv eller andet,

ligesom terrænets naturlige form iøvrigt ikke må ændres ved plane-
ring, afgravning eller påfyldning.

3) Der må ikke opføres bygninger, boder, skure, drivhuse, siloer eller
lignende på arealet, ligesom master og ledninger ikke må sættes på
eller trækkes over arealet.

4) på arealet må ikke henkastes affald, ligesom det ikke må benyttes
til losseplads, oplag af kasserede biler, lager af entreprenør-
materiel og lignende eller til nogen form for motorløb eller lignende.
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Det er uden tilladelse fra de påtaleberettigede forbudt at:

5) foretage nyplantninger, med mindre det sker som led i en plan
for rekreativ udnyttelse, der iøvrigt kan godkendes af de påtale-
berettigede,

6) at anvende arealet til camping, teltbr11g,opsætning af beboelses-
vogne, parkeringspladser eller andre former for anlæg,

7) at føre spildevand til søen eller at foretage andre foranstalt-
ninger, der kan medføre ændringer i søens tilstand,

8) at anlægge veje og stier, udover hvad der er nødvendigt for land-
brugsdriften, ligesom trediemand ikke må meddeles vejrettigheder
over arealet.

9) Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Roskilde amts frednings-
kreds samt fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amter.

Til nærmere belysning af sagen og til motivering af den nedlagte
fredningspåstand skal man anføre følgende:

Forinden fremsættelsen i folketinget af lovforslag om udnyttelse
af sten og grus og andre naturforekomster i jorden indgav ejeren af
omhandlede ejendom til Gundsø kommunalbestyrelse et andragende om
tilladelse til udnyttelse af grusforekomster på et ca. lo ha stort
areal af ejendommen. Andragendet anbefales af kommunalbestyrelsen
overfor landbrugsministeriet, hvis tilladelse var fornøden i medfør
af landbrugslovens § 7.

Landbrugsministeriet har herefter forelagt sagen for frednings-
planudvalget med bemærkning, at man formentlig ikke vil kunne nægte
den ansøgte tilladelse i medfør af landbrugsloven, samt at sagen om-
fattes af undtagelsesbestemmelserne i § 5, stk. l, pkt. 2 i lov nr.
285 af 7.juni 1972 om udvinding af grus m.v.

I denne anledning har fredningsplanudvalgets plenum vedtaget at
søge det ansøgte hindret gennem rejsning af fredningssag for ejen-
dommen med den ovenfor nævnte undtagelse.
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Ejendommen ligger i et område, der i den af fredningsplanudvalget
i 1971 offentliggjorte landskabsanalyse er angivet SOm et område
rummende en rig variation af fredningsværdige 'elementer. Det pågældende
landskab, med østrup sø og omgivelser som et centrait område, repræsen-
terer et overordentligt smukt landskabsbillede, hvori bl.a. herom-
handlede ejendom hævder sig ved sine smukke terrænformer og sydskrå-
ninger mod østrup sø,

Landskabeligt fremtræde~ Gundsømagle-området som et tunnellandskab,
hvortil knytter sig geologiske studie- og undervisningsmæssige in-
teresser.

Området er endvidere overordentligt fuglerigt og rummer en række
arter, som ellers kun i meget ringe udstrækning forekommer på de
danske øer. Søen har stor betydning som mål for ekskursioner, ornito-
logiske undersøgelser etc., og de østlige bredder er fredet ved fred-
ningsnævnets kendelse af 4.juli 1953 med tillægskendelse af 2.juli 1954.
Arealer langs søens sydkant er fredet ved overenskomst af 28.sept.1955.
Til søen og dens nærmeste omgivelser knytter der sig i det hele
gunstige livsvilkår for den danske faunas mange dyrearter, og specielt

·1 kan nævnes, at søen rummer en af de resterende sjællandske odderlo-
kaliteter.

e.
Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning angiver Gundsømaglesø-

landskabet som et arkæologisk interesseområde af stor værdi ved sin
placering i en egn, der rummer en af de største koncentrationer af
oldtidsminder i det nordlige Sjælland, fortrinsvis stendysser og
jættestuer, hvilket indicerer en større bygd i stenalderen.

Endelig skal anføres, at området, udover de ovenfor anførte værdier,
der direkte refererer til naturfredningslovens formålsparagraf, jfr.
§ l, stk. 2, pkt. l og 2, er af stor betydning ved sin beliggenhed og

tt indholdsrigdom i et landskabsstrøg, der forbinder Roskilde fjord - og
et særligt indholdsrigt kystparti der - med det såkaldte "Vestskov"-
område, der ved offentlig indsats er under opbygning i Københavns
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4t vestegn, som et bynært, rekreativt område. Herudover er området led

i en forbindelse til andre, potentielle bynære rekreationsområder
omfattende de store moseområder syd for Veksø.

l-

I

!,
I

t
I
I

Fredningsplanudvalgets beslutning om rejsning af fredningssag
er herefter begrundet med, at den påtænkte grusgravning efter ud-
valgets opfattelse i alle fredningsmæssige relationer vil være sær-
deles uheldig fordi det betyder et alvorligt indgreb i eksisterende
værdier, ligesom det efter udvalgets opfattelse forringer mulig-

tt· hederne for at planlægge området som et oplagt led i en overordnet
"grøn" struktu;r for hovedstadsområdet"

I Efter at nævnet havde bec~ent at tage sagen under behandling
foretoges bekendtgørelse om sagens omfang og genstand i Statstidende,
Berlingske Tidende og Politiken for den ll. juli 1973 og i Dagbladet
for Roskilde og omegn for den 12.juli 1973. Samtidig underrettedes
ved skrivelse af 13.juli 1973 i henhold til naturfredningslovens § 13
ejeren og øvrige sagen vedkommende.

I sagen er der afholdt møde den 13.december 1973, til hvilket
møde følgende har været indkaldt:
Ejeren vi advokat O.K.Jeppesen, miljøministeriet, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet, Naturfredningsrådet, Rigsantikvaren,
statens naturfrednings- og landskabskonsulent, Gundsø kommunalbestyr-

~ else, Roskilde amtsråd, byudviklingsudvalget for Roskilde-egnen,
gårdejer Laur.H.Larsen7 Roskilde amtsvandinspektorat og frednings-
planudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Friluftsrådet har i skrivelse af 26.juli 1973 bl.a. udtalt:
"at Friluftsrådet af hensyn til det specielle fugleliv ved Gundsø-
magle sø og iøvrigt af landskabelige og geologiske hensyn kan an-
befale en status quo fredning af den del af ejendommen, hvor natur-
fredningslovens almindelige beskyttelseslinier ved søer ikke udgør
en tilstrækkelig sikring."
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Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning har i skrivelse af
8. august 1973 udtalt:
"at der ikke på det nævnte areal er fundet genstande af arkæologisk
interesse, ligesom der ikke haves kendskab til jordfaste fortidsminder
på ejendommen. Selvom der således ikke på det areal, som omfattes af
fredningspåstanden findes minder, som bør beskyttes, må man dog herfra
understrege, at det areal på nordsiden af søen, som nu ønskes fredet,
er en meget betydningsfuld del af det arkæologiske meget værdifulde
Gundsømagle-område med dets rigdom af storstensgrave fra yngre sten-
alder. Forståelsen af disse stengraves placering opnås kun ved an-
skuelsen af det urørte landskab omkring dem, og her er netop søer og
vandløb, og de marker, som slutter sig til dem, af afgørende betydning."

Naturfredningsrådet har udtalt:
"Gundsømagle sø-området må klart anses for særdeles fredningsværdigt
udfra såvel almen landskabsæstetiske hensyn som geomofologiske in-
teresser. Landskabet - der stort set i nord begrænses af Gundsømagle-
0strupvejen og i syd af 0strup-Kirkerup-Tågerupvejen - udgør en natur-
lig landskabelig helhed til pædagogisk og videnskabelig belysning af
landskabsudviklingen i denne egn, idet det omfatter væsentlige dele af
et tunneldal-system (Gundsømagle sø-lavning), med tilstødende moræne-
plateauer, erosionsprægede afløbsrender (Hove å) og endelig længst i
vest det marint opbyggede forland, samt erosionsskrænter langs Roskilde
fjord. Det må på denn8 bagerund anses for særdeles vigtigt, at først
og fremmest grusgravning på arealer, der ligger inden for det nævnte
område, hindres. på denne baggrund kan rådet varmt anbefale den af
fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter
foreslåede fredni~g.

Naturfredningsrådet har gennem årene været stærkt involveret i
bestræbelserne for en fredningsmæssig sikring af Gundsømagle sø.
Indtil videre er kun sydbredden af den åbne vandflade ("østrup.sø")
fredet, lj.gesom afv"",::Jingenaf det store rørsumpområde i søens



I forbindelse med ovennævnte møde har nævnet besigtiget arealerne.
Under mødet har repræsentanten for Roskilde amtsråd og byud-

viklingsudvalget udtalt, at såfremt fredningen ikke blev gennemført,
ville man forsøge at stoppe grusgravningen gennem ministeriet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har udtrykt ønske om,
at fredningen tillige kom til at omfatte matr.nr. ene 4 ~, 4 g og 37 ~.

Ejeren har nedlagt påstand om erstatning, stor 675.000 kr., så-
fremt fredningen fremmes som begært, og har i denne forbindelse hen-
vist til, at han pr. den 15. januar 1972 har indgået en grusgravnings-
kontrakt med Mogens Clausen, Herringløse, gældende for tiden indtil
15. maj 1980.

Fredningsnævnet skal udtale:
~fter det ved besigtigelsen konstaterede, herunder bl.a. at de

~ omhandlede arealer ikke er synlige fra de omkringliggende offentlige
veje, og under hensyn til at grusgravningen på arealerne formentlig

•
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vestende er blevet forhindret. I kraft af det rige fugleliv og den
store landskabelige og geologiske værdi så rådet gerne, at hele sø-
området på et tidspunkt blev fredet: Rådet opfatter nærværende fred-
ning som en etape henimod noget sådant".

Miljøministeriet har i skrivelse af lo.december 1973 udtalt, at
miljøministeriet ikke finder anledning til at nedlægge forbud efter
råstofloven. såfremt fredningssagen for den pågældende ejendom genT
nemføres •

vil kunne forbydes i henhold til lovgivningen om udnyttelse af sten,
grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet finder
nævnet ikke, at der er fuldt tilstrækkelig anledning til at frede de
omhandlede arealer, hvorfor fredningspåstanden vil være at afvise.

Afgørelsen er ikke eenstemmig.

'dl.



THI BBSTEMl'lJES:

Den af fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde
amter under denne sag nedlagte fredningspåstand bør afvises.

Der tilkendes ejeren i sagsomkostninger 1.000 kr.

Ester Frandsen.
~4-~,->

A.G.L~ugese-n. Olga Drews.

I

·1
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Frednillgsgrænse

Fredning af arealer
matr. nr. 3 a østrup by, Kirkerup sogn
J. nr. Gundsø B. z. 5

Juni 1973

FREDNINGSPLANUDVALGET
FOR

KØBENHAVNS, FREDERIKSBORG
og ROSKILDE AMTER,

Nyropagade 224 • (01) 11 95 65
1602 København V.
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Udskrift
af

for fredningsnævnet for R o s ~ i l d e amt.

K e n d e l s e afsagt d. 4.juli 1953.

Under denne af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.v.

på foranledning af Dansk ornithologisk forening rejste sag ane. fred-
ning af Gundsømagle ( østrup ) sø, er det oplyst, at der, efter at
Det danske hedeselskab havde udarbejdet et projekt gående ud på gennem
en uddybning af Hove å og indlæg~else ~f et stemmeværk at udtørre søen,
blev bebudet betydelige erstatningskrav fra ejeren af Øst~pgård, hvor-
efter landb~~gsministeriet, forinden bestemmelse om fremme af sagen
i henhold til landvindingslovens § l blev truffet, ~enviste sagen til

(

en afvandingskommission for at fremskaffe overblik over, hvilke erstat-
ningskrav man måtte regne med, og at der som følge heraf den 25/7 1941
afholdtes et møde, hvor professor Sp~rck som repræsentant for natur-
fredninesrådet,jagtrådet og reservatrådet udtalte, at han ikke ville
føle de af ham varetaene interesser truet, såfremt proje~vet indskræn-
kedes til søens vestlir.e del.

Statens landvindingsudvalg har til sagen udlånt det af Det
danske hedeselskab efter anmodning af en kreds af lodsejere ved Gund-
sømagle sø den 25/6 1949 udarbejdede projekt, som af udvalget skønnes
bedst egnede t~t gennemførelse.

Af dette projekt fremgår det, at interesseret i dette er et
areal på ca. 130 ha, beligrende fra Hejnstrup og ca. 1900 meter mod
øst på begf,e sider af hovedvandløbet Hove å.

•
Hidtil er søens vandspejl blevet reguleret ved et stem~eværk

i Hove å ved Gundsøgård. Stemmeværket er i sin tid etableret af Køben-
havns kommune, der ved sine boringer til brup for Københavns tandfor _
syning formindskedes tilløbet til Gundsømagle sø så stærkt, at vand-
standen i søen blev så lav, at det daværende rørskær forrlnfedes bety-
deligt. Trods det etablerede stemmeværk .,ar det imidlertid ikke v:eret
muligt at opretholde godt rørskær i hele søen, og en stor kreds af

lodsejere i søens vestli[e del ønsker del'"or nu de delvis tørlagte area-
ler afvandet, idet man mener, at de efter en tilpas afvandinr vil kunne

. ....
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give værdifulde afgrøder.
Da en anden kreds af lodsejere i søens østlige del ikke

ønsker vandspejlet yderli~ere sænket, går selskabets projekt ud

på følgende :
l. Der etableres en tæt dæmning, der begynder på søens nord-

lige side ved skellet mellem matr.nr. 28 ~ og 29 ~ G~~d-
sømaele by oe soen og g~r i forlængelse af dette

søndre side.

skel indti~

" ladgangsvejen matr.nr. 2-b af Kirkerup by og sogn på s'

Nedlægnine af stemmeværket ved Gundsøgård or,etablering
~

af et nyt stemmeværk i føromtalte dæmninf.

• 3. Regulerine og uddybning af grøften i sogne skellet mellem
Gundsøma[le og Kirkerup i den sydvestgåenc€ lavnine i
arealernes sydlige del samt lægning af en ca. 180 meter
lane 100 cm spidsbunds rørledning fra vejen fra Gundsø-
magle til Tågerup og ned mod Hove å, således at afløbet• fra Gundsømagle sø i fremtiden normalt føres denne vej.

4. Regulering og uddybninr, af Hove å på en strækninf af ca. 1900
meter fra St.1700 ca. 75 meter neden for flodemålssten,
ved Hejnstrupgård til St. 3600 ved den føromtalte dæm-

ning.
Det interesserede areal er ca. 130 ha, og da anlærsud-
gifterne er kalkuleret til 225.000 kr. vil den gennem-
snitlige anlægsudgift blive ca. 17~0 kr. pr. ha, or, så-
fremt projektet gennemføres med tilskud efter landvin-

•
dinrsloven, vil der formentlig kunne regnes med et til-
skud på 50 % af samtlige udeifter, hvorefter lodsejernes
andel anslås til rennemsnitlig 870 kr. pr. ha.
Professor Sp~rck har overfor sine i 1941 fremsatte ud-
talelser hævdet, at forholdene ved søen S1den da har
forandret sig således, at den vestlige del af søen nu
er af afeørende betydning for alle ved søen ynglende
furle som ernæringsområde, or, fastholder af de~~c grund
kravet om fredninr af hele søen, selvom fredninp. af den

•
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østlige del alene også har sin interesse.
r skrivelse af december 1952 til fredningsnævnet har

Dansk ornithologisk foreni~~ bl.a. anført, at det er forkert, når
det under tidligere diskussioner er blevet fremhævet, at områdets
interessante fugleliv især er knyttet til søens østlige del. Så-
fremt mosedragene mellem Kirkerup og Gundsømagle udtørres, vil net-
op de sjældneste fuglearter, såsom rørdrup, drosselrørsanger,mose-
terne, troldand, rørvagtel, grågås og græshoppesanger, som for-
mentlig nu yngler i området, forsvinde.

Naturfredningsrådet har i sin skrivelse af 20/1 1953
til nævnet støttet og tiltrådt foreningens anbringender og udtalt,
at Gundsømagle sø må karakteriseres som en enestående interessant
ornithologisk lokalitet, der huser en række meget sjældne fuglear-
ter, som iøvrigt ikke, eller kun i me~et ringe udstræknin~ fore-
kommer på de danske øer.

r betragtning af søens nære beliggenhed ved København
med dens forskellige højere undervisninesanstalter har den stor
betydning som mål for ekskursioner, ornithologiske undersøgelser
etc.,og rådet tillægrer bevarelsen af fuelelivet i GundsømarIe
sø en så stor videnskabelig og undervisninrsmæssig betydninr, at

af den nuværende tilstand for at være afdet anser opretholdelsen
væsentlig interesse.

Søens østlige del er matrikuleret under matr.nr. 2-a af
o~. tilhører ifølge tinglyst a_dk~~st proprie-østrup, Kirkerup sogn, c. ~ ----- -- .__

tær cand.juris. Kaj Dahl, østrupgård, den del af søen nord fort __.__

~ l~~~;-iG~dSø~a~le sogn, er matrikuleret under matr.
nr. 107 af Gundsømagle by og sogn, uden at der findes tinrlyst
adkomst pi denne, men ejes ifølge _de_t.:mder sa€?:::._~~l!.S~~.a~__:~--.- --- ._- - - -

række personer, dels boende i Gundsømagle by, dels uden for denne,
.~
nedens den del af søen syd for Hove å, der henhører under Kirke-
rup sogn, ikke er matrikuleret of ~~l~~re~e~_~ uplyste uden

t~.!.._~~~~~e __~~_.~~!~:r~.~~_~ej~:.~:_~PI?~rd.:..- ._
Indkaldelse til lodsejere og andre i søen berettlfece

nar fundet sted Eennem statstidende or de lokale aviser, og ved
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møderne i Gundsømagle forsamlingshus og under besigtigelse af,
søen mødte repræsentanter for landbrugsministeriet, naturfred-
ningsrådet, Det danske hedeselskab, Dansk ornithologisk forening,
Københavns vandforsyning, Roskilde amtsråd og Jyllinge-Gundsømag-
le sogneråd.

I

Endvidere mødte en del af de interesserede lodsejere
samt for og tildels sammen med ca. 30 af disse repræsenterende ca.
80 % af det areal, der er interesseret i fornævnte afvandingspro-
jekt, landsretssagfører Schack-Bondesen, Roskilde, og fremsatte
protest mod fredningen af søen vest for den projekterede dæmning
og påstod lodsejerne tilkendt, såfremt fredningen gennemføres,
en erstatning pa ca. 1000 kr. pr. ha land.

Ingen af lodsejerne øst for den projekterede dæmning
protesterede mod fredningen af denne del af søen.

Når henses til, at der siden 1939 årligt er fragået
landets til agerbrug opdyrkede areal ca. 10.000 ha til bebyggelse,
vejanlæg, militære anlæg og lign., findes der at måtte foreligge
særligt vægtige grunde for ved fredning at hindre en større land-
indvinding til agerbrug.

Således som den vestlige del af Gundsømagle sø hen-
lig[er og har henligr,et i en årrække, findes den ikke Rt have en
sauan skønhed eller ejendom~el~ghed, at den af denne grund bør
~redes, hvorimod søens østlige del endnu har bevaret en sjællandsk
indsøs naturllge skønhed.

Selvom de af naturfredninesrådet og Dansk ornitho-
logisk foreninG fremsatte betragtninger om hele søens betydning
såvel i undervisnin~smæssif som videnskabelig henseende såvel som
p& grund af de sjældne fuglea~ter, der her yngler , ikke kan for-
kastes, findes disse do[ ikke at være så vægtif,e, at man af den
grund kan skride til fredninr, af hele søen under hensyn til, at
man derved vil hindre den projekterede landindvindinr, of at be-
tydellre erstatningsbeløb vil vær'e at udrede, hvorhos åer kan
rejses begrundet tvivl om, hvorvidt en fredninr vil medføre det
ønskede resultut, idet der ikke kan ses bort fra, at omrHdet,

I
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når det kommer til at henligge urørt, hurtigt vil skifte karakter
og blive fuldstændigt k&atbevokset.

Under hensyn til det anførte finder nævnet, at den
del af Gundsømagle sø, der ligger øst for den projekterede dæm-
ning ( vist på vedhæftede kort med grøn linie ), ae som er matri-

kuleret dels under matr.nr. 2 - a af østrup, Kirkerup sogn, ifølge ~
tinglyst adkomst tilhørende proprietær, cand. juris Kaj Dahl, dels
under matr.nr. 107 af Gundsømagle by og sogn, bestående af 18 par-

ter, der, såvidt det har kunnet oplyses, uden tinglyst adkomst
tilhører, regnet fra øst mod vest :
l. Gårdejer O.N. Olsen.
2. Parcellist Axel Madsen.
3. 1/3 ~årdejer Peder Pedersen.

2/3 " O.N. Olsen.'. 4.
5.

6.

7.
8.

lo.
11.

12.
13•• 14.
15.

16.

17.
18.

:lagtermester Niels Rasmussen.
1/2 Lars Israel Pedersen.
1/2 Parcellist Henrj l~smussen.
1/3 Gårdejer Peder Pedersen.
2/3 O.N. Olsen
Fhv. Sognefoged H.V. 1~~che.
Fabrikanterne Axel ae; Laurits Marmiche.
Gårdejer O.N. Olsen.
Kontorchef ~age Schmidt.
1/3 Gårdejer Peder Pedersen.
2/3 O.N. Olsen.
Forlagsbestyrer Schmidt.
Direktør Boldsen.
Proprietær ne1ge Høyer Petersen.
Gårdejer O.N. Olsen.
Sidst kendte ejer P. JakObsen.
Grosserer G. R. Schmidt.
( ~en del af den vestligste part, der lig~er øst for for-
læn~elsen af skellet mellem matr.nr. 28-a ae 29-a af Gund-
sømacle by og so~ ) malermester Johannes Christiansen.



bør bevares i sin nuværende tilstand, således at yderligere af-
vanding, vandstandssænkning eller opfyldning ikke må finde sted,
hvorimod der ingen indskrænkninger.sker i ejernes færdsels-,
jagt-, fiskeri-eller lign. rettigheder.

Påtaleberetti~et er fredninGsnævnet for Roskilde
amtsrådskreds m.v. samt de til enhver tid værende ejere med ting-
lyst adkomst på de fredede arealer.

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

Den del af Gundsømagle ( østrup) sø, der ligf,er
øst for den på vedhæftede matrikulskort indtegnede grønne lini~,
der i sydlig retning går"fra grænseskellet mellem matr. nr. 28-a
og 29-a af Gundsømagle by oe sogn til adgangsvejen matr. nr. 2-b af
Kirkerup by og sogn, og som er matrikuleret dels under matr.nr.

I 2-a af østrup, Kirkerup sogn, tilhørende ifølge tinglyst adkomst
proprietær, cand. juris Kaj Dahl, Østrupgård, dels som en del af
matr.nr. 107 af Gundsømagle by og sogn, uden at nogen har tine-
lyst adkomst, skQI bevares i sin nuværende tilstand, således at
afvanding, vandstandssænkning eller opfyldninf, ikke må finde s l.

Påtaleberettiget er fredninrsnævnet for Roskilde amts-
rådskreds m.v. s~~t de til enhver tid værende ejere med tinr1yst
adkomst på det fredede område.

Aage Schmidt. J. Martin Jensen. Anders Knudsen. Bakken Gant-
zel.

I
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• af

forhandlingsbogen fol' fredningsl:llevuet for Roskilde amtsl'aadskred8 m. v.

===:a:

AaI' 1Q54 den 21 j14i blev 1 nr. 32/1Q52 Il!Sagt saalydende.

e·•

tillæ8skendelse

til kendelse atsagt af fredningsnævnet fol' Roskilde amtsraadskl'ed. m.V.
den 4/7 :t953 i sagen.'! ll.ngaaende tl'edning at Gundsømagle (ØstI'Up) s_o

Etter kendelsens afsigelse el' det oplyet

1. at den 1 kendelsen under nr. 15 anførte sølod ikke tilhører gaard-

ejer O.N.Olsen, men proprieter O.H.C.Nielsen, og

2. at den umatl'ikulel'ede del af sØen, der ligger syd for matr.nr. 107

at Gundsømagle by og sogn og mellem de. projektel'ede dæmning Og

lIlatr.:Dl'. 2-a at østrup by, ltirkerup sogn, tilhøl'er proprietær K.

Dahl, østrupgaard, uden tinglyst adkomst, saaledes at fornævnte ken-

delse tillige vil vare at tinglyse som servitutstiftende paa denne

del af søen.
Ex 'tut6 bemærkes, at tornævnte proprietær K.Dahl uden tinglyst ad-

komst tillige er ejer at en part af den del at søen, der er beliggende

syd tor Hove aa, og som hen11ørel' undel' Kil'keI'uP by 08 sogn, men ikke

omfattes af fl'edningen.
~ 11i b e s t e m m e s:

Den af fl'edningsnævnet fol' Roskilde amtsraadskreds m. v. den 4/7

1953 Ilotsagte kendelse angaaende fredning at Gundsøma.glesø vil tillige

væl'e at tinglyse som servitutstittende paa den del at søen, der er be-

liggende syd tor matr.nr. fD7 at Gundsømsgle bi og sogn og mellem den

projekterede dæmning og m&tr.nr. 2-a af østrup by, 1t1rkerup sogn, tl1-

høl'ende uden tinglyst adkomst propl'ietæl' K.Dahl, østrupgaal'd •

Aage Schmidt. J.Martin Je~en. Anders Knudsen.
Bakken Gantzel.

______ ----000--------
Udskpiftens I'igtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNETFORROSKXLDEAYTSRAADSKRIDSM.V., den 21 juli 1954.
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A f • k r 1 f 't.

•

Bf ter at der Ted fredn.1.AgsDæTnetekendelse af 4/7 19~' er fast.a't
~redniAl.bes'temmelser ~or Gundsømaele (østrup) ••, og efter at e~eren af

Østrupgård, propr1eter oaDd. ~ur1. X.Dab.l, har anerkendt 2 pi matr.nr. 5-a
af østrup ';r, Urkerup .ogn, pl de .!kaldte Bendalebakker beliggende "'sko-
Te .om fred skOT, er der mellea denne og fredningsnæTnet for Roskilde amt..
rådskred. m. T. indgået .ålydende

e T e r • II. • k o 11 S t •

• atr.nr. 25...b, '5 ..b, ,'-- og den bl af matr.nr. 2-a og 5-a af

østrup by, Urterup sOgA, .om lang. Gundsømøgl. (østrup) .ø'. 8yd11ge bred
etrekker 8ig fra østrup b;r1I.0dTe.t 1ndtil den T8stliget. af fornævnt. 2

skoTe. 08tl1ge udkant i en længde af oa, 800 meter, dIede •• 011 are.le' på
Tedhafte4. af landinspektør Krarup udfar4ige4e kort .r indtegnet .ed rød

akygge, må ikke udstykke. eller ~ebygge., .en skal henl1gge 1 det. nu..re~
4e tilstand som græsD1Dgsareal, dog at e~eren forbeholder sig ret til a'
opf.re bygninger 1 overensstelDlllelseaed , U, .tk." 1 lOT nr. 140 af 7/5

1937 om naturfredniDC samt til, lIåfreat han mAtte finde de'tA0dTendigt af

hensyn 1011 græsbeToksn1Dgin, at oppl.~e arealet for derefter atter at lade
det henligge som tidliger ••

Der ;rdes 1kke e~.ren af østrupgård nogen erstatDiDg.
PAtaleberettiget er fredningsDæVnet for Roskilde emtsrådskred. mc,T~

ø 8 t r u p g , • d, den 20/9 1955.
X~.Dah1

----------000---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

ee FREDNINGSNEVNET l!'OR ROSKILDE AMTSRlDsKREDS 1/1. v., den /3/IC 19S:C.
-} ~ w
~~'Iv
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adreut:
Dommerkontoret l Ktg.
Ni.11 JU'IIgId. 6
4600 Kig •. Tlf.: 103165 1068

Duo 24. september 1990
Jour. nr. FS 97/86 & 58/90

Fugleværnsfonden,
Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 140
1620 København V .

Modtaget.
Skov- ogNaturstyreJsen

25 SEP. 1990
GENPART

til orientering

•
I

Ejendom: Matr. nr. 2 b Kirkerup by, Kirkerup og 2 ~ østrup by, Kir-
kerup.
Fugleværnsfondens j.nr.: 3.2.07.
Roskilde amts j.nr.: 8-70-52-1/255/1-90.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 8l-08-41-f-af-255.

Roskilde amt har for frednings~ævnet forelagt Deres ansøgning af 5. ok-
tober 1989 om tilladelse til at opføre to fugletårne, etablering af
stiforløb og parkeringspladser samt minimuseum m.m.

Baggrunden er, at ejendommene er omfattet af Danmarks Naturfrednings-
forenings forslag om fredning af Gundsømagle sø samt af fredning i
henhold til fredningsnævnets kendelse af 4. juli 1953. Desuden er de
omfattet af beskyttelseslinjen i henhold til naturfredningslovens §
47 a.

• De har i ansøgningen og bilag 1-4 til denne gjort nærmere rede for
projektet. Desuden har De yderligere gjort rede for det under fred-
ningsnævnets møde med besigtigelse den 6. september 1990.

Fredningsnævnet kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling
til ansøgningen om etablering af en parkeringsplads og et minimuseum
i den østlige del af projektområdet, men skal anmode om et projekt
for disse foranstaltninger. Det bemærkes i den forbindelse, at fred-
ningsnævnet gerne ser, at minimuseet stråtækkes.

Månisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ~1-11/~ - O~()1.
Akt. nr. L7-

nu
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løvrigt kan fredningsnævnet tiltræde projektet på det foreliggende
grundlag. Nævnet tillader derfor herved i medfør af naturfrednings-
lovens § 16, stk. 2, § 34, stk. l og § 47 a, at der udføres stiforløb
med oplysningskasser og to fugletArne som ønsket, og at parkerings-
pladsen i den vestlige del af projektområdet etableres.

•
Denne tilladelse meddeles på vilkAr, at fugletArnene udføres med ma-
terialer og farvevalg, der mest muligt kamuflerer dem, og af de til
stadighed holdes godt vedligeholdt og mest muligt kamufleret, at det
vestlige fugletårn udføres således, at der fra det kun kan ses udover
søområdet og ikke indover land, at den vestlige parkeringsplads udfø-
res med plads til højst 10 biler, at der opsættes et affaldsstativ ved
den vestlige parkeringsplads, og at Fugleværnsfonden renholder arealet
ved det vestlige fugletårn, herunder adgangsvej en og den vestlige par-
keringsplads.•
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, j!r. § 13, stk.
l, jfr. § 58, stk. 3, og 6 samt § 64 a:

Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, tlf. (45) 76 57 18.

Klageberettigede er:

• Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen
af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet før klagefristens
udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet op-
retholder den. De vil få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis
der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag.

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Modtaget I
Skov- og NaturstyrelS'.:ffl

r 2 NOV, ':~~~'
Telefon 53 65 10 68

Den 31110-95
FS 5011995

Roskilde Amt
Naturafdelingen
Køgevej 80
Postbox 170
4000 Roskilde

Gi.~~"'~~)Aii~r
til orientering

Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: .8-70-51-8-255-1-95

I skrivelse af 2. august 1995 har De forelagt en sag om
etablering af et kloakanlæg fra østrup til Gundsømagle med
henblik på at reducere næringssaltudledningen til Gundsømagle
sø. Deres skrivelse var vedlagt et oversigtskort, hvorpå
traceets forløb var indtegnet.

(Derpå skriver vi som i amtets skr. 2.8.95 afsnit 3-7 - s. 1-
2 fo.). Der må ikke på arealet graves grus, sten, ler, tørv
eller andet, ligesom terrænets naturlige form i øvrigt ikke
må ændres ved planering, afgravning eller påfyldning.

En fredningsdeklaration tinglyst den 4. juli 1953 vedrører
alene søarealet og er derfor uden betydning for denne sag.

Ved østrupgård gennemskærer traceet på en mindre strækning et
areal, som er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst
den 4. oktober 1995. Efter deklarationen må arealet ikke ud-
stykkes eller bebygges, men skal henligge ..i dets nuværende
tilstand som græsningsareal."

De har givet udtryk for, at det ansøgte efter Naturafdeling-
ens opfattelse ikke strider mod fredningernes formål og en-
keltbestemmelser, og at det ansøgte ikke kræver fredningsnæv-

.. nets dispensation.
I~
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Fredningsnævnet finder, at det ansøgte arbejde ikke er i
strid med fredningernes formål. Fredningsnævnet er ikke enig
i, at der ikke kræves dispensation for så vidt angår deklara-
tionen tinglyst den 4. oktober 1955 og Overfredningsnævnets
afgørelse af 4. marts 1976 - omend det medgives, at spørgs-
målet ikke er utvivlsomt. Fredningsnævnet finder det derfor
for rigtigst, at der gives en formel dispensation og
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. l, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Kldgeberettigede
er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Fredningsnævnet beklager, at sagens ekspedition har taget
lang tid. Det skyldes vanskeligheder med at konstatere, hvil-
ke områder, der var omfattet af de nævnte fredningsdeklarati-
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oner, idet nævnets kortmateriale beklageligvis var meget lidt
oplysende, således at amtets landskabskontor har måttet fore-
tage forskellige undersøgelser i den anledning.

Med venlig hilsen

J1LfltL~t~1
•

Kopi til:
Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen , HaraLisgade 53, 2100 Ki)benhavn ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling for Københavns-
området, Att.: Fredningsudvalget, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Nævnsmedlem Poul Andersen, Vibesøvej 7, Gundsømagle, 4000
Roskilde.
Gundsø kommune
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