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Overfredningsnævnets afgørelse

af 24. november 1980

om fredning af et nord og øst for Kirke-

Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lej-

re kommuner, Roskilde amt (sagerne nr.

2427/79 og 2443/79).

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds

har den 20. juni 1979 afsagt kendelse om fredning af ca.

17 ha af ejendommen Gundestedgård, der ;igger nordøst for

Kirke-Hvalsø by i Hvalsø kommune. Fredningen har til formål

at bevare nogle landskabeligt værdifulde mosesøer og disses

omgivelser i deres nuværende tilstand. Fredningssagen er

rejst i januar I 1979 af Danmarks Naturfredningsforening efter

anmodning fra ejendommens ejer, der har givet afkald på fred-

ningserstatning.

Fredningsnævnet har dernæst den 14. november 1979 af-

sagt kendelse om fredning af ca. 1.100 ha beliggende nord og

øst for Kirke-Hvalsø by i Hvalsø kommune og - for ca. 17 ha's

vedkommende - i Lejre kommune. Kendelsen omfatter 78 ejendom-

me helt eller delvis. Fredningen har til formål at sikre

arealerne opretholdt i deres nuværende tilstand, overvejende

som landbrugsarealer, således a~ de landskabelige værdier, der

er knyttet til området, kan fastholdes, og således at områd~t

sammen med de tilgrænsende fredede områder kan komme til i

overensstemmelse med regionplanen at tjene som udflugtsområ-
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der for beboerne i hovedstadsområdet. Fredningssagen er rejst

i 1976 af det daværende fredningsplanudvalg for hovedstadsom-

rådet og er efter udvalgets nedlæggelse videreført af hoved-

stadsrådet med Danmarks Naturfredningsforening som medrekvi-

rent.

I området, der er omfattet af kendelsen af 14. novem-

ber 1979, indgår ca. 145 ha vest for landsbyen Kisserup, som

tidligere har været inddraget under en fredningssag. Denne

sag blev afsluttet med overfredningsnævnets kendelse af 2. au-

gust 1968, hvorved 'den begærede fredning afvistes. Det frem-

går af kendelsen, at begrundelsen herfor væsentligst var uvis-

heden om, i hvilket omfang de øvrige på egnen påtænkte fred-

ninger ville blive gennemført, således at der dengang ikke

fandtes tilstrækkelig anledning til at følge fredningspåstan-

den.

I 1969, 1972 og 1973 gennemførtes fredningerne af

henholdsvis arealer ved Skov Hastrup og Særløse, Åstrup gods

og Ledreborg gods. Sammen med den i 1965 gennemførte fred-

ning af Sonnerupgård omslutter disse fredninger det område,

der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 14. november

1979, således at grænsen for dette område i vid udstrækning

er sammenfaldende med grænsen for de tidligere fredninger.

Fredningsnævnets kendelse af 20. juni 1979 er påkla-

get tiloverfredningsnævnet af Hvalsø kommune. Kendelsen af

14. november 1979 er forelagt overfredningsnævnet til efter-

prøvelse i henhold til naturfredningslovens § 25 og er for så

vidt angår fredningens omfang og indhold tillige påklaget til

overfredningsnævnet af 40 af de berørte ejere, Hvalsø kommune,

Roskilde amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening.

De fleste af de ankende ejere har ønsket frednin-

gen opgivet som værende unødvendig i betragtning af den al-

mindeligt gældende lovgivning. Andre af de ankende ejere

har vel kunnet tilslutte sig en fredning, men har ønsket

fredningsbestemmelserne ændret på forskellige punkter, navn-

lig således at der ikke skal indhentes dispensation fra fred-

ningen til opførelse af landbrugsbyggeri, som opfylder bygge-

lovgivningens forskrifter, og således at fredningen ikke bli-
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'fer til hir...der for Cifluringelse at' vindmøller og dXE.~nin~ af

gran til juletræer. En del af ejerne har uanset det alminde--~
lige indhold af fredningen, som måtte blive bestemt, ønsket

tilladelse til at foretage forskellige nærmere angivne for-

anstaltninger (byggeri, tilplantning, fjernelse af beplant-

ning, råstofindvinding m.v.), og enkelte ejere har ønsket

mindre korrektioner af fredningens afgrænsning. Ejeren af

ejendommen matr.nr. 8 ~' Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hvalsø, har

således med anbefaling fra Hvalsø kommune ønsket de sydligste

ca. 10 ha af ejendommen udtaget af fredningen, så at der kan

indvinde s grus fra dette areal, der ligger i forlængelse af

grusgravningsarealer uden for fredningsområdet.

Hvalsø kommune har anbefalet begge fredninger gen-

nemført, men har ønsket kendelsen af 14. november 1979 ændret,

så at fredningen ikke vil hindre hverken en planlagt forlæg-

ning af landevej nr. 522 øst om Kirke-Hvalsø by, en forlæg-

ning af landevej nr. 523 i den sydlige del af fredningsområ-

det eller en mindre vejforlægning på Buske avlsgårds jorder.

Kommunen har herved lagt særlig vægt på, at netop den linie-

føring for landevej nr. 522, som amtskommunen med kommunens

tilslutning har besluttet, bliver accepteret i fredningsken-

delsen. Kommunen har endvidere i enighed med ejeren af Buske

avlsgård ønsket fredningsgrænsen øst for Kirke-Hvalsø by

ændret, så at en mindre del af ejendommen allerede nu kan

inddrages under byzone til erhvervsformål og en anden mindre

del af ejendommen senere kan anvendes til boligbebyggelse ved

en muligt nødvendig udbygning af byen. Kommunen har ved sin

anbefaling af fredningerne iøvrigt lagt vægt på, at der sene-

re skal kunne etableres parkeringspladser og stier i området,

og har efter sin endelige påstand alene ønsket den ændring af

kendelsen af 20. juni 1979, at der muliggøres anlæg af en

regionalsti på den sydvestlige del af ejendommen Gundested-

gård. Der er endvidere enighed mellem kommunen og ejeren om,

at fredningen af Gundestedgård eventuelt kan udvides til at

omfatte hele ejendommen, hvis det samtidig bestemmes, at der

fortsat kan drives campingvirksomhed på det til campering hid-

til benyttede areal, og at dette areal - såfremt campingplad-

sen nedlægges - derefter kun må anvendes til nyttehaver

o.lign.

Roskilde amtskommune har ligeledes påstået kendelsen
�
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af 14. november 1979 ændret, så at landevejsforlægningerne

ikke hindres, og at den af amtskommunen besluttede liniefø-

ring for landevej nr. 522 udtrykkeligt accepteres i kendelsen,

uanset at anlægget af vejen ikke er ganske aktuelt.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet begge

fredninger gennemført, men ønsket den tilføjelse til kendel-

sen af 14. november 1979, at offentligheden skal have ret til

at færdAs på alle eksisterende veje og stier i området. Fore-

ningen ser helst, at landevej nr. 522 ikke tillades forlagt

gennem det fredede område, men kan subsidiært støtte de kom-

munale myndigheders ønske om vejens linieføring som værende

den mest skånsomme i landskabelig henseende.

Hovedstadsrådet har for overfredningsnævnet anbefa-

let begge fredninger gennemført som vigtige led i realiserin-

gen af regionplanens intentioner. Hovedstadsrådet har imid-

lertid ønsket fredningen afgrænset i overensstemmelse med

Hvalsø kommunes forslag og ønsket kendelsen udformet således,

at linieføringen for en forlagt landevej nr. 522 fastlægges

som ønsket af kommunen og amtskommunen.

Roskildeegnens Landboforening har udtalt sig imod

den af de kommunale myndigheder ønskede linieføring for lan-

devej nr. 522 og bl.a. henvist til, at landbrugsministeriet

i ,medfør af landbrugs loven har modsat sig denne linieføring

gennem god landbrugsjord. Den valgte linieføring må iøvrigt

anses for at være i strid med fredningens formål.

Samtlige grundejerforeninger i Hvalsø by har anbefa-

let fredningerne gennemført.

Danske Statsbaner har meddelt, at der kan forventes

fremsat et forslag til anlægslov vedrørende et yderligere

spor på banestrækningen Lejre-Holbæk.

I sagens behandling har deltaget 10 af overfrednings-

nævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at det omhandlede område rummer sådan-

ne landskabelige værdier af væsentlig betydning for almenhe-

den, at det bør undergives fredningsbestemmelser til sikring
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af, at disse værdier bevares.

Beslutningen om således at gennemføre de omhandlede

fredninger er truffet med 9 stemmer mod en. Mindretallet

har vel kunnet tiltræde en fredning af Gundestedgård, men' har

anset en videregående fredning for upåkrævet i betragtning

af regionplanen og den almindeligt gældende lovgivning.

Om fredningen s afgrænsning bemærkes herefter enstem-

migt:

Fredningen findes at burde udstrækkes til at omfatte

Gundestedgårds jorder i deres helhed, således at der skabes

sikkerhed for, at den del af ejendommen, som i dag anvendes

til stationær campering, ikke ved et eventuelt ophør af denne

arealanvendelse overgår til en væsentlig ændret benyttelse.

Det areal under Buske avlsgård på knap 10 ha, som

efter kommunens ønske og med hovedstadsrådets tilslutning i

nær fremtid agtes overført til byzone med henblik på erhvervs-

bebyggelse, findes allerede nu at burde udgå af fredningen.

Fredningen findes derimod i øvrigt at burde omfatte hele Buske

avlsgård, men således at de arealer, der ligger sydvest for

den af fredningsplanudvalget oprindeligt ønskede frednings-

grænse over ejendommen nord for jernbanen, umiddelbart udgår

af fredningen i den udstrækning, hvori der tilvejebringes 10-

kalplan, der inddrager arealerne under byzone. Der er ved

beslutningen herom lagt vægt på, at fredningen ikke bør hindre

en vis mindre udbygning af Kirke-Hvalsø by mod nordøst, hvis

en sådan udbygning ønskes af kommunen, at denne byudvikling

efter det oplyste ikke kan forventes før udløbet af den nu-

gældende regionplans gyldighedsperiode, at den besluttede

endelige fredningsgrænse har en betydelig bedre landskabelig

be~rundelse end den i fredningsnævnets kendelse fastlagte

grænse, og at der ved lokalplanlægningen til sin tid må for-

ventes taget hensyn til arealernes beliggenhed ud mod et fre-

det område. Arealet er vist med særlig sig?atur på kortet,

der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse.

Fredningen findes endvidere at burde udstrækkes til

at omfatte DSB's arealer gennem området, men således at fred-

ningen ikke gør indskrænkninger i anvendelsen af disse area-

ler til baneformål og heller ikke hindrer anlæg af et yderli-
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gere banespor uden for det nuværende baneareal.

Ejendommen matr.nr. 9 g, Kisserup By, Kisserup,

der naturligt hører til landsbyen, findes i overensstemmelse

med ejerens ønske at kunne udgå af fredningen, hvorimod der

ikke findes tilstrækkeligt grundlag for iøvrigt at foretage

ændringer af den afgrænsning af fredningen, som fredningsnæv-

net har besluttet.

Den samlede fredning omfatter herefter området, der er

afgrænset på fredningskortet, ialt ca. 1.132 ha;

Om fredningens indhold bemærk~s ligeledes enstemmigt:

Der er ikke forelagt overfredningsnævnet materiale

til nærmere belysning af det trafikale behov for en forlægning

af landevej nr. 522 øst om Kirke-Hvalsø by. Der er heller ikke

detaljeret forelagt overfredningsnævnet andre mulige linieførin-

ger for en sådan vejforlægning end deu, der er besluttet af

amtskommunen med kommunens og hovedstadsrådets tilslutning, og

som landbrugsministeriet har udtrykt stor betænkelighed ved.

Overfredningsnævnet savner derfor tilstrækkeligt grundlag for

på nuværende tidspunkt at tage stilling til, om den forlægning

af landevejen, der er ønsket af de kommunale myndigheder, er

båret af så væsentlige samfundsmæssige hensyn, at den bør ac-

cepteres uanset dens modstrid med fredningens formål. Da vej-

forlægningen endvidere ikke er nært forestående, findes det -

uanset den betydning for kommuneplanlægningen, som en endelig

afklaring af spørgsmålet har - derfor rigtigst at lade spørgs-

målet være afhængig af en eventuel ændring af fredningen efter

reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

Også den påtænkte forlægning af landevej nr. 523 vil

i princippet stride mod fredningens formål. Da amtskommunen

endnu ikke har truffet afgørelse om, hvilken linieføring der.
foretrækkes, og da i hvert fald en af de mulige linieføringer

går over den del af matr.nr. 8 ~' Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hval-

sø, hvorpå der ønskes grusindvinding, findes en stillingtagen

også til denne vejforlægning at måtte henskydes til en ny fred-

ningssag, jfr. naturfredningslovens § 34 a, når spørgsmålene

er mere afklarede.

Fredningen findes derimod ikke at burde være til hin-
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der i·or, at der foretages mindre forlægninger af kommunevej e

(herunder en forlægning af vejen Hvalsø-Kisserup syd om Buske

avlsgårds bygninger) og andre mindre vejarbejder i området,

ligesom fredningen ikke bør hindre kommende anlæg af stier,

parkeringspladser og rastepladser m.v. som led i områdets ud-

nyttelse til rekreative formål. Da hovedstadsrådets rekrea-

tive planlægn~ng ikke er afsluttet, er det for tidligt at tage

stilling til det spørgsmål, som Danmarks Naturfredningsforening

har rejst, om en øget ret for almenheden til færdsel i området.

Dette spørgsmål må henskydes til en eventuel senere supplering

af fredningsbestemmelserne.

Fredningsbestemmelserne til sikring af, at de landska-

belige værdier bevares, bør i dette relativt store område,

som i langt overvejende grad drives landbrugsmæssigt, gives

et indhold, der ikke unødigt hæmmer den landbrugsmæssige drift .

..
Det fastsatte forbud mod udstykning kan således ud-

gå, og erhvervsmæssig nødvendig bebyggelse skal - bortset fra

drivhuse - kunne opføres på en landbrugsejendom uden hensyn

til fredningen, når visse betingelser er opfyldt. Også

mindre vindmøller skal kunne opstilles uden hensyn til fred-

ningen, og det skal være umiddelbart tilladt at foretage hegns-

og læplantning og - uden for den af fredningsnævnet fredede

del af Gundestedgårct - at fjerne eksisterende beplantning.

Det findes derimod ikke foreneligt med fredningens

formål, hvis det var muligt for ejerne at foretage tilplant-

ning af et hvilket som helst areal i området. Spørgsmålet,

om et areal kan tillades tilplantet, bør i dette område afgø-

res efter en konkret vurdering af konsekvenserne i landskabe-

lig henseende og må derfor forelægges fredningsnævnet til afgø-

relse, når det enkelte ønske om tilplantning opstår som aktu-

elt.

De fleste af de ønsker om at kunne foretage visse

foranstaltninger, som ejere i området har fremført for over-

fredningsnævnet, er oplyst ikke at være aktuelle. Da det er

bestemt i naturfredningslovens § 64 a, at en dispensation fra

en fredningsbestemmelse bortfalder efter en vis tids forløb,

findes det ikke hensigtsmæssigt, at overfredningsnævnet som

led i denne fredningsafgørelse tager stilling til samtlige de

fremsatte ønsker. Spørgsmålene må forelægges fredningsnævnet
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til afgørelse~ efterhånden som de aktualiseres. Der findes

dog allerede nu at burde træffes afgørelse vedrørende enkelte

af de rejste spørgsmål, og de pågældende ejere er tilskrevet

direkte herom.

Endvidere findes det at burde indeholdes i frednings-

bestemmelserne, at fredningen ikke skal være til hinder for

grusgravning på den del af matr.nr. l b, Kirke-Hvalsø By,

Kirke-Hvalsø, som ligger syd for jernbanen, og på den sydlig-

ste ca. 200 m brede del af matr.nr. 8 ~' sstd., op mod sko-

ven, såfremt den igangværende råstofplanlægning for hoved-

stadsområdet fører til, at det af ressourcemæssige hensyn er

ønskeligt, at der indvindes grus fra disse arealer.

Fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet .

viste område fastsættes herefter således:

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare de landska-

belige værdier, der er knyttet til området.

Bevaring af områdets tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende

tilstand.

~ Arealernes drift m.v.

a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som

hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de ek-

sisterende landbrugsarealer kan fortsættes. Frednin-

gen er ikke til hinder for, at der ~oretages sædvan-

lige driftsomlægninger, dog at eksisterende stendiger

ikke må fjernes. Til sædvanlige driftsomlægninger

henregnes ikke tilplantning og gartneridrift.

Det følger ligeledes af § 2, at det areal af

Gundestedgård (matr.nr. 9 ~' 9 ~ og 9 ~' Nr. Hvalsø

By, Kirke-Hvalsø), som er vist med særlig signatur på

fredningskortet, og som·nu anvendes til campingvirksom-

hed ,fortsat må anvendes til dette formål. Hvis cam-

pingvirksomheden ophører, må arealet kun anvendes til

nyttehaver o.lign.
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b. Det følger endvidere af § 2, at arealerne ikke

må tilplantes med træer og buske. Fredningen er dog

ikke til hinder for plantning af hegn eller for tilplant-

ning omkring bebyggelse, på eksisterende havearealer og

på fredskovspligtige arealer.

Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af

eksisterende beplantning. Den eksisterende skov på

ejendommen Gundestedgård skal dog bibeholdes, og gen-

plantning må kun ske med løvtræer.

c. Det følger tillige af § 2, at moser, søer og

vandløb ikke må opfyldes eller afpumpes.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller an-

bringelse af affald el.lign. må ikke finde sted .
.'

Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ~kke må foretages ter-

rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af

forekomster i jorden eller foretages opfyldning, plane-

ring eller afgravning.

Uden for naturfredningslovens almindelige beskyt-

telseslinie i forhold til jordfaste fortidsminder er

fredningen dog ikke til hinder for, at forekomster i

jorden udnyttes af vedkommende ejer til eget brug, så-

fremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven.

Fredningen er heller ikke til hinder for grusgrav-

ning på den del af matr.nr. 1 Q, Kirke-Hvalsø By, Kirke-

Hvalsø, som ligger syd for jernbanen, og på den sydlig-

ste ca. 200 m brede del af matr.nr. 8 ~' sstd., op mod

skoven, såfremt den i råstoflovens § 5, stk. 2, omhand-

lede plan for råstofindvindingen i hovedstadsområdet

fører til, at det af r~ssourcemæssige hensyn er ønske-

ligt, at der indvindes grus fra disse arealer.

Bebyggelse og andre faste anlæg.

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyg-

gelse, herunder skure, boder og andre lignende indret-

_ninger ~amt tilbygning til eksisterende bebyggelse.
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b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der

på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er

erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms

drift som landbrugsejendom, såfremt bebyggelsen enten

er et læskur for kreaturer eller opføres i umiddelbar

tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen,

og såfremt bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation

fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlo-

vens § 43 (d.v.s. at højden ikke overstiger 12,5 m for

avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer,

eller 8,5 m for andre bygninger). Denne bestemmelse om

ny bebyggelse på en landbrugsejendom gælder dog ikke for

drivhuse.

c. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der

foretages mindre til- og ombygninger på en eksisterende

bygning, eller at der på allerede bebyggede ejendomme

opfør~s mindre selvstændige bygninger såsom garager,

carpo~te og hobby-drivh~$e, når de opføres i tilknytning

til !:>ebyggelsen.

d. Det følger yderligere af § 2, at der heller ikke

må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end

bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres

campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser

eller lossepladser, og der må ikke anbringes faste hegn

(bortset fra sædvanlige kreaturhegn), mure, tårne o.lign.

eller master, herunder master for luftledninger til

strømforsyning.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden

for naturfredningslovens almindelige bygge- og beskyttel-

seslinier i forhold til skov og jordfaste fortidsminder

opføres vindmøller, hvis master ikke er højere end 12 ffi,

eller anbringes master til lokal strømforsyning.

Veje og jernbane.

Uanset be~temmelsen i § 2 kan der foretages mindre

vejarbejder, herunder mindre vejreguleringer. Frednin-

gen er heller ikke til hinder for, at Danske Statsbaners

� r ~ --
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arealer i området anvendes til baneformål, og at der

eventuelt anlægges et yderligere spor.

Anlæg i forbindelse med områdets rekreative udnyttelse.

Fredningen er ikke til hinder for, at der anlæg-

ges stier og parkerings- og rastepladser m.v. med hen-

blik på områdets rekreative udnyttelse. Sådanne anlæg

kræver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation,

eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse.

Plejeforanstaltninger.

.'

Hovedstadsrådet kan efter forudgående drøftelse

med ejeren træffe nødvendige foranstaltninger til at

bevare naturtilstanden på de gamle tørvemoser på ejen-

dommen Gundestedgård.

Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestem-

melser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i

strid med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens

§ 34.

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af

dags dato fastsat det samlede erstatningsbeløb i anledning

af fredningen til 880.200 kr., hvoraf staten udreder 75 %.

Ifølge bestemmelserne i naturfredningslovens § 33 er frednin-

gens gennemførelse herefter afhængig af, at folketingets fi-

nansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

/ P. O. V.

, r--
LA. k."�#~~L.Lc~

Bendt Andersen
overtrednlngsnævnets formand

kh.
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REG. NR. 070 3 3 .

� Overfredningsnævnets afgørelse

af 24. november 1980, om erstatning i anledning af fredningen af

et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende

område i Hvalsø og Lejr~ kommuner, Roskilde

amt (sagerne nr. 2427/79 og 2443/79).

l'

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har

i 1979 truffet 2 afgørelser om fredning af arealer i Hvalsø

og Lejre kommuner. Den 20. juni 1979 har fredningsnævnet af-

sagt kendelse om vederlagsfri fredning af en del af ejendommen

Gundestedgård i Hvalsø kommune, og den 14. november 1979 ken-

delse om fredning af et ca. 1.100 ha stort areal beliggende

nord og øst for Kirke-Hvalsø by i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger til 61 af

de berørte 79 lodsejere med ialt 813.000 kr. Det fremgår af

kendelsen af 14. november 1979, at erstatningerne er tilkendt

med ca. 800 kr. pr. ha af den pågældende ejendom, som er omfat-

tet af fredningen.

Kendelsen af 14. november 1979 er forelagt overfred-

ningsnævnet til efterprøvelse i henhold til naturfredningslo-

vens § 25, og erstatningsfastsættelsen i kendelsen er påklaget

tiloverfredningsnævnet af 44 af de berørte ejere.

Af disse ejere er 37 repræsenteret af Roskildeegnens

Landboforening. Landboforeningen har under henvisning til er-

statningsfastsættelsen i en tidligere afgjort fredningssag om
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arealer ved Kattinge Vig påstået erstatningerne til de 37 eje-

re forhøjet. Landboforeningen har endvidere påstået 2 af

disse ejere - Peter Olsen (ejendommen under lb.nr. 28) og

Henrik Schmidt (ejendommen under lb.nr. 67) - tilkendt en

yderligere erstatning, fordi fredningen hindrer dem i at ud-

nytte deres ejendomme til grusgravning, og en af ejerne -

Poul 01gaard Nielsen (ejendommen under lb.nr. 76) - en yder-

ligere erstatning, fordi fredningen hindrer ham i at tilplan-

te ejendommen med gran til juletræer.

� 3 af de ankende ejere - Oluf Lind (ejendommen under

lb.nr. 58), John Langebæk (ejendommen under lb.nr. 63) og

Peter Nielsen (ejendommen under lb.nr. 64) - hvis ejendomme

ligger i nærheden af landsbyen Kisserup, har påstået de til-

kendte erstatninger forhøjet væsentligt og henvist til mulig-

heden for, at arealerne uden en fredning ville blive over-

ført til byzone.

�
FDF/FPF, Roskilde kreds (ejendommen under lb.nr. 16)

har påstået erstatningen forhøjet til et beløb, der sætter

forbundet i stand til at erhverve en anderi ejendom som lejr-

grund.

�

Henry Andersen (ejendommen under lb.nr. 34) og

P.E. Eistrup' (ejendommen under lb.nr. 81), som ikke er til-

kendt erstatning, har påstået erstatning, den sidstnævnte

under henvisning til at fredningen hindrer ham i at afhænde

to selvstændigt matrikulerede arealer til den pris, der

kunne opnås uden en fredning.

� E. Dyrgaard Jensen (ejendommen under lb.nr. 25),

som heller ikke er tilkendt erstatning, har gjort gældende,

at det beror på en misforståelse, når det i kendelsen er ud-

talt, at han har givet afkald på erstatning.

I sagens behandling har deltaget lo af overfred-

ningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags

dato tiltrådt fredningen af det omhandlede område med mindre
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ændringer af fredningens geografiske udstrækning og med en

del lempelser af fredningsbestemmelserne.

�

Arealerne ligger alle i landzone. Efter indholdet

af den godkendte regionplan for hovedstadsområdet og bes~emmel-

serne i § 10 i lov om regionplanlægning for hovedstadsområdet

kan der ikke antages til nogen del af det fredede område at

være knyttet forventning om overførsel til byzone eller tilla-

delse efter by- og landzoneloven til bebyggelse m.v. inden

for en længere årrække. Erstatningerne i anledning af fred-

ningen kan derfor ikke fastsættes ud fra det synspunkt, at

fredningen tilintetgør særlige forventningsværdier.

I
Ingen af ejerne i området har opnået ret efter rå-

stofloven til at foretage råstofindvinding, og kun en ejer -

Peter Olsen (ejendommen under lb.nr. 28) - har ansøgt om til-

ladelse efter råstofloven, nemlig til grusgravning på den

sydligste del af matr.nr. 8 ~, Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hvalsø.

Det kan ikke antages, at der - selvom en fredning ikke var

gennemført - kunne opnås tilladelse efter navnlig råstofloven

til råstofindvinding i området bortset'muligvis fra arealer

syd for jernbanen i tilknytning til eksisterende grusgravnings-

arealer. Da fredningsbestemmelserne ikke vil hindre grusgrav-

ning på disse arealer syd for banen, hvis den særlige råstof-

planlægning gør dette ønskeligt af ressourcernæssige hensyn,

findes der ikke grundlag for at lade erstatningsfastsættelsen

påvirke af eksistensen af grus- og andre råstofforekomster

i området.�
� De nu fastsatte fredningsbestemmelser for området er

lidet tyngende for landbrugsdrift i området, der helt over-

vejende er ansat til grundværdierne for særlig god landbrugs-

jord. Et flertal på 5 medlemmer, herunder formanden, finder,

at fredningsbestemmelserne ikke kan begrunde en større erstat-

ning end ca. 800 kr. pr. ha af den pågældende landbrugsejendom,

som er omfattet af fredningen, hvilket svarer til hvad der

i den senere tid ved taksation er tilkendt i erstatning for

tilsvarende fredninger. En fredningserstatning fastsat efter

denne takst findes i sig selv at indeholde fuldstændig erstat-

ning for, at fredningen - foruden mere almindelige ulemper -

udelukker en af ejeren ønsket tilplantning, medmindre en dis-
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pensation opnås. Mindretallet har stemt for, at erstatning

burde tilkendes med ca. 1.000 kr. pr. ha.

�

Det tilføjes enstemmigt, at en erstatning som den

hermed besluttede også bør tilkendes Henry Andersen (ejendom-

men under lb.nr. 34) og P. E. Ejstrup (ejendommen under lb.nr.

81) med passende oprundede beløb på grund af arealernes ringe

udstrækning samt E. Dyrgaard Jensen (ejendommen under lb.nr.25,

Buske avlsgård), således at erstatningen ikke nedsættes for

de arealer, for hvilke fredningen under visse omstændigheder

viger .

I

Fredningsbestemmelserne for Gundestedgård -finaes

ikke at fremkalde nogen nedgang af ejendommens værdi i handel

og vandel i forhold til værdien efter fredningsnævnets ken-

delse af 20. juni 1979. Da ejeren over for fredningsnævnet

har givet afkald på erstatning, kan der ikke tilkendes ham

erstatning i anledning af den nu udvidede fredning.

Der kan efter indholdet af fredningsbestemmelserne

heller ikke tilkendes Danske Statsbaner erstatning i anledning

af fredningens udvidelse.

I

Fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene

i sagerne stadfæstes herefter med følgende ændringer, der

foruden de ovennævnte forhold skyldes ændrede arealberegnin-

ger for enkelte ejendomme navnlig som følge af landevejsfor-

lægningen nord om Skov Hastrup by, undladelse af nogle be-

løbsafrundinger til ugunst for vedkommende ejer samt stedfund-

ne ejerskifter:

� Erling Svendsen (lb.nr. 1)
som nuværende ejer af ejen-
dommen 45.500 kr.

Poul Jensen (lb.nr. 8)
som nuværende ejer af ejen-
dommen 6.000 kr.

Gerda Pedersen (~b.nr. 20)

som nuværende ejer af ejen-
dommen 4.000 kr.

E. Dyrgaard Jensen (lb.nr. 25 -
nu 78,32 ha) 63.000 kr.

'e, J. Smærup (lb.nr. 26) 6.300 kr.

Peter Olsen (lb.nr. 28) 22.500 kr.



�

Elna Bjørn Jensen (lb.nr. 30)

Henry Andersen (lb.nr. 34)

B. Højdorf (lb.nr. 37 - som
følge af vejforlægning nu
kun 6,58 ha)

Henrik Simonsen (lb.nr. 39)
- nu 11,03 ha, da også
matr.nr. 2 v og 2 x, Skov Ha-
strup By, Særløse)-

Gudrun Jørgensen som tidligere
ejer eller Fritz 0stergaard og
Jane Røken som nuværende ejere
af ejendommen under lb.nr. 40,
som følge af vejforlægning nu
kun 0,63 ha

Jytte Thorlacius Ussing (lb.nr.
41) som nuværende ejer af ejen-
dommen

Jacob Petersen (lb.nr. 42 -
som følge af vejforlægning nu
kun 32,78 ha)

Kis Lysgaard (lb.nr. 45 - som
følge af vejforlægning nu kun
25,49 ha)

Carl Lindegård (lb.nr. 48 - som
følge af vejforlægning nu kun
10,30 ha)

Bent Bardtrum (lb.nr. 49 - som
følge af vejforlægning nu kun
3,50 ha)

Ole Carlsen (lb.nr. 51)

Oluf Lind (lb.nr. 58)

Boet efter Svend Eliasson
(lb.nr. 59) som nuværende ejer
af ejendommen

Erna Christiansen (lb.nr. 60)
som nuværende ejer af ejendom-
men

I

�
�

John_Langebæk (lb.nr. 63)

Henrik Schmidt (lb.nr. 67)

Nanna Larsen (lb.nr. 78)
som nuværende ejer af ejen-
dommen

P. E. Eistrup (lb.nr. 81) som
nuværende ejer af ejendommen

Verner Jensen (lb.nr. 82) som
nuværende ejer af ejendommen

Settlementet Askovgården
(lb.nr. 87)

5 .

14.300 kr.

500 kr.

5.300 kr.

8.850 kr.

750~kr.

4.000 kr.

26.300 kr.

20.400 kr.

8.300 kr.

2.890 kr.

4.700 kr.

27.500 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

28,.500 kr.

23.500 kr.

6'.000 kr.

1.000 kr.

4.000 kr.

3.200 kr.
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De samlede fredningserstatninger udgør herefter

880.200 kr~

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslo-

vens § 19, stk. 4, fra den 14. november 1979 (datoen for

fredningsnævnets kendelse) med en årlig rente, der er 1 %

højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte

diskonto.

�
I godtgørelse for omkostninger under fredningssagens

behandling tillægges der E. Dyrgaard Jensen som ejer af ejen-

dommen under lb.nr. 25 et beløb på 10.000 kr. og de af Roskil-

deegnens Landboforening repræsenterede ejere et samlet beløb

på 12.000 kr., der udbetales direkte til foreningen. Det

bemærkes herved, at beløbene efter anmodning og uanset bestem-

melserne i naturfredningslovens § 31 er fastsat som dækkende

også omkostninger under sagens behandling for fredningsnævnet,

idet fredningsnævnet trods påstand herom ikke har taget stil-

ling hertil. Det bemærkes endvidere, at E. Dyrgaard Jensens

ret omfattende advokatbistand må antages nødvendiggjort ikke

alene af fredningssagen, men også af drøftelser med kommunen

om byplan-, -og vejmæssige spørgsmål.

I

Den samlede erstatning med renter og omkostninger

udredes efter naturfredningslovens § 24, stk. 1, af staten

med 75 % og af hovedstadsrådet med 25 %.

I-

�

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstat-

ningsspørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen ved-

rørende naturfredning (adr.: Amaliegade 13, 1256 København K.)

af enhver ejer af arealer under fredningen, som har indbragt

fredningsnævnets erstatningsfastsættelse for overfredningsnæv-

net, samt af miljøministeren og hovedstadsrådet. Klagefristen

er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påkla-

ges til taksationskommissionen.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at frednin-

gens gennemførelse er afhængig af, at folketingets finansud-

valg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

P. O. v. ".-

kh.
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REG.NR. 70.§ S
Matr. nr. 8 ~ m.fl. Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn.

1%, /Lj?jMatr. nr. 8 ~ m.fl. Kirke Hvalsø by og sogn.

Matr. nr. 23 m.fl. Kirke Såby by og sogn.

Matr. nr. 2 f m.fl. Skov Hastrup by, Særløse sogn.

Matr. nr. l ~ m.fl. Særløse ,by og sogn.

Matr. nr. l ~ m.fl. Kisserup by og sogn.

Matr. nr. 2 ~ Hule- og Bispegård~, Allerslev sogn.

År 1979, den 14.november kl. lo blev af fredningsnævnet

for Roskilde amt i sag nr. 15/76 vedrørende fredning af arealer

i Kirke Hvalsø sogn, Kirke Såby sogn, Særløse sogn og Kisserup
--_--.- -- --- - -- ------ ---------

sogn i Hvalsø kommune samt Allerslev sogn i Lejre kommune

afsagt sålydende

K E N D E L S E:
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Ved skrivelse af 21.januar 1976 har d~t tidligere fredningsplanudvalg

for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter rejst fredningssag for

de nedenfor nævnte arealer i Kirke Hvalsø sogn, Kirke Såby sogn og

Særløse sogn i Hvalsø kommune samt Allerslev sogn i Lejre kommune.

S'ombegrundelse for fredningen anføres i skrivelsen bl.a.:

tiDerer gennem de senere år gennemført en række fredninger i Bramsnæs,

Hvalsø og Lejre kommuner som etaper i udbygningen af hovedstadsregionens

"grønne struktur" (jfr. Ideskitse til arealdisponering for fredning og

friluftsliv i København, Frederiksborg og Roskilde amter, fredningsplan-

udvalget 1973, bilag 1 og 2).

I 1958 gennemførtes fredningen af Ryegård gods. Sonnerupgård blev

fredet i 1965 og i 1966 frededes arealerne nordvest for Englerup. i 1969

gennemførtes fredningen af arealerne syd for Skov Hastrup og Særløse -

mellem Storeskoven og Hejede Overdrev. Samme år gennemførtes fredningen

af Lindholm gods. I 1970 frededes arealerne øst for Ryegård gods, den

såkaldte Torkilstrup-fredning og senere, i 1972 og 1973, fulgte fred-

ningen af Åstrup gods og Ledreborg gods.

r forlængelse af disse fredninger begæres det areal fredet, der mod

vest og nordvest afgrænses af de allerede fredede Sonnerupgård og Åstrup

gods-arealer, mod n9rd og øst af Ledreborg gods, mod syd af de fredede

ov~rdrevsarealer (Sæ~løse og Skov-Hastru? Overdrev), Storeskoven samt

Kirke Hvalsø , jfr. vedlagte kort bilag 3.

De arealer, der begæres fredet, må betragtes som p.nhelhed med kun

få marka.nte landskabselementer.

Landskabet er et karakteristisk dødislandskab. Det er ret bakket,

enkelte steder endda stærkt kuperet, og mange steder i bakkedalene find~s

søer og moser. Det flade areal (issøbasinet) op mod Skulderupholm danner

kontrast hertil.

De mange bakketoppe giver m1.1.1ighedfor at fornemme det egnskarakteri-

stiske, variered~ landskab og fer at se, hvordan hele området danner et

tydeligt skovrum mellem de tidligere fredninger.
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Området er rent agerland, men spredt i området findes småbeplant-

ninger, levende hegn, stengærder, småsøer samt mose- og overdrevslignende

arealer. Herudover er der spredt gårdbebyggelse.

Landskabet har kun få videnskabeligt set interessante elementer

(botaniske, historiske, arkæologiske m.v.).

Det er et karakteristisk træk for området, at de bymæssige bebyg-

gelser i området delvis skjules i det kuperede landskab. Dette gælder

først og fremmest Kirke Hvalsø, der ligger skjult bag højderyggen

strækkende sig fra Nr. Hvalsø til Storskoven, men også områdets lands-

byer og savværket ved Særløsevej skjules i landskabet. Særløse og

Kisserup markerer sig dog ved de to kirkers placering på byarealernes

højeste punkter. Nr. Hvalsø virker med sine store gårde stærkt frem-

trædende i landskabet.

I øvrigt er landsbyerne med sine relativt intakte stjerneudstykninger

karakteristiske.

Landskabet må karakteriseres som et attraktivt landskab, der af

æstetiske, kulturhistoriske og rekreative årsager har største fred-

ningsmæssig interesse. Herudover skal området som nævnt ses som en del

af en naturpark i det regionalparkområde, der planlagt vil strække sig

ubrudt fra Hornsherred ned gennem de midtsjællandske godsarealer.

Medens fredningen medtap,er jorder helt ind til landsbyerne Særløse,

Skov-Hastrup, Kisserup og tildels Nr. Hvalsø (dog ikke selve byjorderne),

er fredningsgrænsen mod Kirke Hvalsø bestemt af højderyggen, der stræk-

ker sig fra Nr. Hvalsø nordvest om Kirke Hvalsø til Storskoven og vil

blive reguleret i forhold til kommende zoneudlæg i Kirke Hvalsø og/eller

den kommende forlægning af landevej nr. 522. Endvidere undtages savværket

på vejstrækningen mellem Særløse og Skov-Hastrup fra fredning."

Det hedder sluttelig, at området senere skal "indgå i planlægningen

af det samlede naturparkområde med etablering af en række rekreat~ve

faciliteter til såvel regional som lokal udnyttelse f.eks. stier, op-

holdsarealer og mindre parkeringspladser spredt i området.tI
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Fredningsplanudvalget har herefter påstået arealerne fredet status

quo på nærmere angivne vilkår. Den endelige geografiske afgrænsning

fremgår af vedlagte kortmateriale.

Efter at nævnet havde besluttet at tage sagen under behandling og

efter behørig underretning til ejere og brugere samt offentlig bekendt-

gørelse om sagens genstand og omfang, har der været afholdt besigtigelse

og møder med de interesserede.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet fredningens gennemførels&

idet man dog har foreslået fredningsdeklarationens pkt. 2 suppleret med:

"at afpumpe vand fra søer og vandløb. Branddamme dog undtaget." Dette

har foreningen motiveret med, at grundvandstanden er for lav.

Desuden har Danmarks Naturfredningsforening henstillet, at der sikres

offentligheden ret til fremtidig anvendelse af eksisterende veje og stier

i området, samt, at der åbnes mulighed for en afslutning af forbindelsen

mellem Bjeverskov og Storskoven.

Hovedstadsrådet har på møderne accepteret den af fredningsplanudvalget

skitserede linieføring.

Roskilde amtskommune har gjort opmærksom på, at man har planer om

forlægning af landevej 522 og 523 på visse strækninger, samt at amts-

kommunen gennem længere tid har arbejdet sammen med fredningsplanudvalget

og Hvalsø kommune om en række linieføringsforslag, bl.a. for landevej

523, hvilket arbejde ikke er tilendebragt. Amtskommunen har derfor peget

på muligheden af en regulering af fredningsgrænsen i forbindelse med

forlægning af de 2 landeveje, uanset fredningens eventuelle gennem-

førelse. I øvrigt har amtskommunen erklæret sig enig i fredningen.

Hvalsø kommune har anført, at der foreligger et byplanforslag, der

er resultatet af en helhedsvurdering af landskabelige, byplanmæssige

og vejmæssige forhold og kommunen" finder det meget vigtigt, at Hvalsø

ikke låses urimeligt fast. Desuden har kommunen taget forbehold i an-

ledning af, at dens rensningsanl~g, der er beliggende på matr. nr. 8 g

Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn, Ib.nr.3, agtes udvidet i den nærmeste

fremtid.
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NESA har anmodet om, at fredningspåstanden bliver suppleret med

følgende: "Elmaster, som er nødvendige for områdets egenforsyning, skal

dog ~ne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring

skal i sådanne tilfælde først undersøges."

Nogle lodsejere har protesteret mod fredningen og et Itlodsejerudvalg",

omfattende et antal lodsejere, har næst at protestere subs. foreslået

visse ændringer til det forelagte udkast til fredningsdeklaration. Disse

forslag er indgået i nævnets overvejelser samtidigt med behandlingen af

fremsatte erstatningskrav.

6 grundejerforeninger i Hvalsø kommune har stærkt anbefalet fredningen

og anført, at det er deres opfattelse, at den altovervejende del af den

lokale befolkning ser med sympati på fredningen.

Med ejeren af Buske Avlsgård, matr. nr. 11 ~ m.fl. Nørre Hvalsø by,

Kirke Hvalsø sogn, lb. nr. 25, proprietær Erling Dyrgaard Jensen, har der

været ført særskilte forhandlinger, idet den pågældende har tilbudt hele

sin ejendom fredet gratis på visse vilkår, specielt i geografisk hen-

seende.

Medens sagen har verseret har fredningsnævnet meddelt følgende

dispensationer i henhold til naturfredningslovens § 16, stk. 2:

J.nr. 44/76,matr.nr. B g Nr.Hvalsø by, Kr.Hvalsø sogn: udvidelse af

fællesrenseanlæg.

J.nr. Bl/76,matr.nr. 19 ~ m.fl. Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: opførelse

af nyt stuehus.

J.nr. 93/76,matr.nr.lo ~ Kisserup by og sogn:ændring og tilbygning til

maskinhal.

~.nr.116/76,matr.nr. 13 ~ Kisserup by og sogn: tilbygning til ekst.

landbrugsejendom af garage og redskabsrum.

J.nr.18Q/77,matr.nr. 5 ~ og 11 ~ Skov-Hastrup by,Særløse sogn: udstykning

og omdeling.

J.nr. 39/78,matr.nr. 11 c m.fl. Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: opførelse

af maskinhus og drivhus.
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J.nr. 171/78 regulering af Bjergskovvej - Smedebakken.

J.nr. 172/78 vejforlægning af Landevej 523 ved Skov-Hastrup.

J.nr. 16/79 sti langs Smedebakken til Nørre Hvalsø.

J.nr. 22/79,matr.nr. 11 c m.fl.Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn:

tilbygning til stald.

J.nr. 25/79 terrænregulering i forbindelse med forlægning af

landevej 523 ved Skov-Hastrup.

J.nr. 45/79,matr.nr. 9 g m.fl. Kisserup by og sogn: opførelse

af stald- og ladebygning.

J.nr. 7l/79,matr. nr. lo, Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: tilbygning

til funktionærbolig.

J.nr. 75/7Q,matr.nr. 2 a m.fl. Skov-Has trup by,Særløse sogn og

matr.nr. l ~ m.fl. Særløse by og sogn: jordfordeling

i forbindelse med anlæg af ny omfartsvej om Skov-Hastrup by.

Af de af fredningsplanudvalget i skrivelse af 2l.januar 1976 anførte

grunde finder nævnet, at det omhandlede område, således som nærmere

afgrænset ifølge vedhæftede kort, på grund af dets landskabelige værdi

samt af kulturhistoriske og rekreative grunde har væsentlig betydning

for almenheden, hvorfor det i medfør af naturfredningslovens § 1,stk.2

bør fredes som nedenfor fastsat �

Herefter vil følgende ejendomme være at frede på de nedenfor nævnte

vilkår, og der tillægges ejerne efter hidtidig praksis erstatning med

de nedenfor fastsatte beløb:
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Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn.

Lb.nr. Matr.nr. Ejer 'Areal omfat-
tet af fred-
ningen i m2

Erstatning
kr.

l. 8 d, 8 e,

8 a, 8 f

2. 8 c

3. 8 g

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lo.

ll.

12.

13�

14.

15.

16.

17.

18.

19.

5 b

5 a

6 a

7 a

7 f

7 e,

7 b,
')\'..'25b

7 d

'*22 og

Propri~tær, fru M.M. 55.8044

Svendsen, Tadregård + vej

Den alm.Brandforsikring 693

f. Landbygninger

Hvalsø kommune 1.0576

Fru K.H.Nie1sen 5.0420

31.7147 + vej

37.9512 + vej

18.2786

7.5559 + vej

5.5077

44.000

o

o

4.000

25.000

30.000

15.000

6.000

4.000

10.000

3.000

30.000

29.000

2.000

6.000

6.000

6.000

-),~

tD.
Ad lb.nr. 10: Matr.nr. 22 og 25 b beliggende Kirke Såby by og sogn.

Ad lb.nr. 11: ~atr. nr. 69 beliggende Kirke Såby by og sogn.

Gårdejer Sv.Aa.Nielsen

Gårdejer Th.Jensen

Gårdejer Elna Larsen

Parcellist J.Chr.Jensen

Parcellist Henry Theill

Parcellist A.E.Jensen 12.8734 + vej

18 b, 18 a

og 69~ Cand.pharm. V.Lil1e1und 3.5389

1 a Gårdejer Poul Jensen

2 a, 22 a Gårdejer Ernst Nielsen

������ ����

� � �� ���� � �

30 c

29 b, 28 c,

27 a, 26 a

25 b, 21 b,

20 b, 36 b

24 a, 33 b,

35 a

36.9308

35.8808 + vej

F.D.F./F.P.F. Roskilde kreds 2.1310 + vej

Uffe Dan Andersen 7.6508 + vej

Lizzi Jørgensen 7.8402 + vej

Ole Iversen 7.4322 + vej
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Fø:':"re~valsø by, Kirke Hvalsø sogn.

Lb.nr. Matr.nr. Ejer Areal omf'at- Erstatning

tet af'f'red-
. . 2n~ngen J. m

;:0. 31 b, 32 a
og 37 Restauratør B.Pedersen 409715 4.000

� 21. 34 a, 38 b Parcellist Carl Poulsen 5.3337 + vej 4.000

;:~2� 35 c Lærer Eigil Tabel 2126 o

-'*23. 38 e, 53 e
~

Værkfører Aage Jensen 4.9553 4.000� og 55 + vej

24. lo Gårdejer Erling Svendsen 50.4911 40.000

25. 11 a, 12 a,19 b, Proprietær E.Dyrgaard
-!l:. ! 71.831040, 11 b og l Jensen o

26. 19 a, 11 e,
'*'11 *' Fru J.Smærup 7.8745 6.000e, 11 d

27. 12 e, 2001-

og"-22a Parcellist Ingvard Nielsen 7.8867 + vej 6.000

Kirke Hvalsø by og sogn �

� 28. 8 a Peter Olsen 28.0760 22.000

e 29. � � � �� ��� ���

� 30. 9 Proprietær Fr.Larsen 17.9271 14.000

~~;-NB.

Ad lb.nr. 23: Matr.nr. 53 c og 55 beliggende Kisserup by og sogn.

Ad lb.nr. 25: ~atr.nr. 11 b beliggende Aggerup jorder, Kisserup sogn og

matr.nr. l b beliggende Kirke Hvalsø by og sogn.

Ad lb.nr. 26: Matr.nr. 11 c og 11 d beliggende Aggerup jorder,Kisserup

sogn.

Ad lb.nr. 27: Matr.nr. 20 og 22 a beliggende K1sserup by og sogn �

�
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Kirke Såhy by og sogn.

Lb.nr. Areal omfat- Erstatning

tet af fred-
. i 2nl.ngen m

Matr.nr. Ejer

31.

32.

33.

34.

35.

� ���������

23

24

Frk. Elisa Nielsen

Kontorchef H.G.Lind

3.7471

3.2534

25 a Henry Andersen

64, 67 og 68 Fritz Nilausen

2080

7.4670 + vej

Skov Hastrup by, Særløse so~.

36.

37.

38.

39.

40.

41 �

42.

43.

44.

45.

46.

l7.

. .
2 f, 2 u, 2 i Repræsentant B.Højdorf 8.4362 + vej

21052 g Fru Ellen Pedersen

2 h, 2 r, 2 t Dyrlæ~e Henrik Simonsen 6.5906 + vej

2 k Parcellist Kaj Jørgensen 4.2470

Jytte Christoffersen 4.4650 + vej

Gårdejer Jacob Petersen 33.9200

2 m

4 a

4 c, 14 a,

15 b, 16 a

4 d, 4 e
<'\14,"*"21a

Ib Lind 6,9353 + vej

Knud Nielsen 8.4058

Fru Kis Lysgaard 26.0488

Hans H.Nyboe 704

Gårdejer Morten Jensen 36.2904

5 a

5 b

6 a

Særløse by og sogn.

48.

49.

Gårdejer Carl Lindegård 10.7949 + vejl a

l i Lærer Bent Bardtrum 3.6411

27.8585 + vej

5.7999 + vej

3.000

3.000

o

6.000

7.000

o

5.000

3.000

4.000

27.000

6.000

7.000

21.000

o

29.000

9.000

3.000

22.000

4.000
50.

51.

NB~

Ad lb.nr. 44: Matr.nr. 14 og 21 a beliggende Kisserup by og sogn.

2 a

2 e, 3 a

Inge Jørgensen

Gårdejer Ole Carlsen



_ Lb.nr. Matr.nr.

- lo -

Ejer Areal omfat-

tet af fred-
. . 2

n1.ngen 1. ID

Erstatning

�

�
��

52.

5J.
54.

� �� � � �� � � ���

������� � � � � �

� ���� ���� � � �

� �����������

Kisserup by og sogn.

56.

57.

53.

59.

60.

61.

63.

64.

65.

66.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
,~,..,
l I �

l a, l b

l c

2, 7 a

3 a

3 d

3 e

3 f

5 a

6

8 a

8 c

9 a

�� ����� �� � �

� � �� � � �� �� �

9 n

� ����������

� ��� � � � ��� �

Parcellist Erik Nielsen 8.7057

Hanne Reintoft 1611

Højesteretssagfører O.Lind

34.18g9 + vej

Parcellist Svend Eliasson 8.7081

" Lars Christiansen 8.5630

II Chr.V.Jørgensen 4.9730

6.9874 + vej" Marius Nielsen

Direktør John Langebæk 35.3500

Gårdejer Peter Nielsen 39.6707

K. og B. Heinild 32.5g65

Parcellist Søren Hvas 3802

Gårdejer Henrik Schmidt 29.3375

Fabrikant K.Vestbjerg 4582

11 a Gårdejer Hans Jeppesen 45.6791

12 a G~rdejer Helga Petersen 41.9227

13 a Forpagter Ole Jørgensen 20.8550 + vej

9 h,15 a, 19 Poul 01gaard Nielsen 7.6152

15 b William Ottosen 1112

7.000

o

27.000

7.000

7.000

4.000

6.000

28.000

32.000

26.000

o

23.000

o

37.000

34.000

17.000

6.000

o
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- Lb.nr. Matr.nr. Ejer Areal omf'at- Erstatning

tet af fred-

ningen i m2

Kisserup by og sogn.

78. 9 g, 16, 18 Karla Larsen 6.9335 6.000

79. 9 f, 17, 21 b Carl G.Petersen 4.2870 + vej 3.000

80. 23 a B.Larsen 4491 o

e 81. lo g,23 b,24 a Helen Eistrup 7784 o

82. lo f, 42 a Parcellist Jens Jensen 5.6872 + vej 4.000

� 83. lo a,43,44 G~rdejer A.L.Søndergaard 38.6518 + vej 30.000

84. 48 E.Bjerregaard Pedersen 14.2611 + vej 11.000

85. 50 b Ledreborg gods 1520 o

86. lo e, 51 Chr. Jensen 4.3526 + vej 3.000

87. 52 Settlementet Askovgårde n 3.9571 3.000

88. 56 Orla Andersen 803 o

89. 41 a Tobe Petersen 1470 o

90. 22 b Aage William Jensen 1515 o

e Hule- og Bispegårde, Al1erslev sogn.

e 91. 2 a Komtesse Marie Holstein-

Ledreborg 16.7000 + vej 13.000
e

laIt kr. 813.000
----------------------------------------

For så vidt angår matr. nr. 8 ~ Kirke Hvalsø by og sogn (Peter Olsen),

er der ikke taget stilling til spørgsmålet om eventuelle grusforekomster.

Efter foretagne geografiske korrektioner har proprietær E.Dyrgaard

Jensen for sit vedkommende kunnet acceptere fredningspåstanden uden

ti krav om erstatning.

Nævnet har under besigtigelser forhandlet med adskellige lodsejere.
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Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,

stk. 4, fra kendelsens dato og indtil beløbene kan hæves med en årlig

rente, der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte

diskonto.

Da erstatningerne overstiger 100.000 kr. skal kendelsen i medfør af

naturfredningslovens § 25 af fredningsnævnet forelægges overfrednings-

nævnet, men de lodsejere eller øvrige interesserede, der vil påstå

kendelsen ændret, skal tillige selv inden 4 uger efter at de har fået

meddelelse om kendelsen indanke den for overfredningsnævnet, jfr. samme

lovs § 26.

Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig at få

udbetalt erstatninger eller dele heraf til nedskrivning af pantebreve.

THI BESTEMMES:

Den fremsatte fredningspåstand tages til følge med de ændringer,

som følger af det nedenfor anførte.

l. Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres,

men de skal med de af de følgende bestemmelser følgende ind-

skrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,

fortrinsvis som landbrugsarealer.

2. Det er navnlig forbudt:

a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder,

skure.eller andre indretninger, der kan virke misprydende,

herunder ledningsmaster og lignende,

b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon

eller at henkaste ikke nedbrydeligt affald derpå,

c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at benytte bred-

derne til henkastning af affald,

d) at afpumpe vand fra søer og vandløb. Branddamme dog undtaget.
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3. Blmaster, som er nødvendige for områdets egenforsyning, skal

dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for

kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges.

4. Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:

a) at nedbryde sten- og jorddiger,

b) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af

træer, buske og levende hegn. Herfra er dog undtaget normal

vedligeholdelse af beplantninger,

c) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af

den eksisterende,

d) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejret-

tigheder over arealet,

e) at udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller

dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen

nødvendige.

5. Uanset bestemmelserne i stk. 2, pkt. a) er det tilladt at opføre

de for driften nødvendige nybygninger, ligesom genopførelse eller

ombygning af eksisterende bygninger er tilladt. Tegninger ved-

rørende eventuelle bebyggelsesprojekter udvisende bebyggelsens

omfang, udseende og beliggenhed, skal dog forinden bebyggelses-

foranstaltninger iværksættes forelægges fredningsnævnet til god-

kendelse. Mindre ombygninger samt vedligeholdelse skal ikke

forelægges fredningsnævnet.

I erstatning udbetales til ejerne de ovenfor anførte beløb, ialt

kr. 813.000 med renter som anført.

Erstatningen udredes med t af Statskassen og med t af Hovedetadsrådet.

Børge Juel Hansen. A.G.Laugesen. Hannelore Fromm. Asger Eliasen.
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