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Den 17. september 2013 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dom-
mer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommu-
ne udpegede medlem, Gunner Nielsen, 
 
KENDELSE 
 
i sagen 
 
F 69/2009   Fredningsforslag for                                                                
   Holbæk Fælled. 
 
Ved skrivelse af 5. november 2009 rejste Danmarks Naturfredningsforening sag om fredning af 
Holbæk Fælled for Fredningsnævnet for Vestsjælland, der modtog forslaget den 6. november 2009. 
Bekendtgørelse fandt sted i Statstidende den 22. januar 2010 og i Holbæk Amts Venstreblad den 21. 
januar 2010. 
 
Forslaget omfatter et areal på ca. 158 ha. Følgende ejendomme ejet af Holbæk Kommune omfattes 
helt eller delvis af fredningsforslaget: 
 
Matr.nr. 31em, del af 30a, del af 7000au, del af 31ei, del af 7000ah, del af 30q, del af 11t, del af 
11ay, del af 30d, del af 11az og 31b alle Holbæk Markjorder; matr.nr. 5ec, del af 5b og 5cb alle 
Tåstrup, Holbæk Jorder; samt del af matr.nr. 2e Ll. Grandløse By, Grandløse. 
 
Endvidere omfatter fredningsforslaget del af henholdsvis matr.nr. 11at og 11u begge Holbæk Mark-
jorder, tilhørende Boligselskabet Lejerbo og matr.nr. 5dn Tåstrup, Holbæk Jorder, tilhørende TDC 
Mobile International A/S. 
 
Endelig omfatter fredningsforslaget matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. 
Grandløse By, Grandløse, tilhørende Holbæk Spildevand A/S. 
 
Offentligt møde blev afholdt den 12. marts 2010 kl. 10.00 på Vandrehjemmet i Holbæk med delta-
gelse af Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalafdeling, Holbæk Kommune, Miljøcen-
ter Roskilde, Holbæk Løbe- og Motionsklub, Danmarks Civile Hundeførerforening, Boligselskabet 
Lejerbo, Grønt Råd samt en del private interesserede. Der blev efterfølgende foretaget besigtigelse 
af arealerne. Der blev givet en frist på 6 uger til at fremkomme med indlæg. 
 
I 2010 blev foreningen Fælledforeningen af 2010 stiftet. Foreningen oplyser, at den blev stiftet i 
anledning af det i 2009 afholdte DGI-stævne på Holbæk Fælled, og at man repræsenterer en række 
forskellige personer, der ønsker at bevare fælleden, som den var før DGI-stævnet. Fælledforeningen 
har løbende fremsat en række bemærkninger og ændringsforslag til fredningsnævnet, senest den 12. 
juni 2013.   
 
Den 4. februar 2011 afholdtes nyt møde hos Teknik & Miljø i Holbæk Kommune. Det blev ved 
afslutningen af dette møde aftalt, at parterne skulle udarbejde en fælles skitse for rammer for 
"events" i delområde B, der skulle være en del af et revideret fredningsforslag. 
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Der er den 26. maj 2011 udarbejdet et revideret fredningsforslag for Holbæk Fælled, hvortil Holbæk 
Kommune i skrivelse af 30. juni 2011 til fredningsnævnet har udtalt sin støtte, ligesom kommunen 
ved byrådsmøde den 29. juni 2011 har vedtaget at indtræde som medsagsrejser. 
 
Ved kendelse af 24. oktober 2011 har fredningsnævnet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 37 a, 
stk. 3, forlænget behandlingen af fredningssagen med op til 1 år regnet fra sagsrejsningen den 6. 
november 2009, og ved kendelse af 31. oktober 2012 er der sket yderligere forlængelse med 1 år. 
 
Af det reviderede fredningsforslag af 26. maj 2011 fremgår følgende: 
 
”… 
1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet 
 
Indledning 
I Holbæks sydøstlige udkant ligger fælleden. Den er et ca. 158 ha stor bynært beliggende grønt om-
råde, der er meget benyttet til meget forskellige rekreative formål. Fælleden er samtidig et vigtigt 
levested for plante/dyreliv, da der er mange småsøer, krat og et par større engområder. 
 
Holbæk Fælled har gennem flere hundrede år pga. sin tilknytning til byen haft tradition for en høj 
grad af benyttelse: Oprindeligt fungerede den som mark- og græsningsområde, der blev drevet af 
byens borgere fra gårdene, der lå inde i byen. I 1914-1982 blev fælleden brugt som militært øvelses-
område, men efter at garnisonen blev nedlagt, blev fælleden købt af kommunen og udlagt som by-
nært, rekreativt område. Fælledens anvendelse har siden 1991 været reguleret af en lokalplan, hvis 
formål er at sikre områdes rekreative og biologiske værdier. 
 
Afviklingen af et DGI-stævne i sommeren 2009 har været planlagt gennem mange år. Derfor blev 
lokalplanen fra 1991 erstattet med en ny i 2006. Den nye lokalplan gav mulighed for byggeri af 
store permanente idrætsanlæg, der dels var nødvendige for afviklingen af idrætsstævnet, men som 
selvfølgelig også skal bruges efter stævnet. Alle lokalplanens byggemuligheder er dog ikke udnyt-
tet, hvorfor der stadig er ubenyttede byggemuligheder, hvis behov og økonomi skulle opstå. Efter 
Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse er behovet for idrætsanlæg dækket med de nuværen-
de anlæg, og foreningen rejser denne fredningssag i ønsket om at sikre, at rekreative interesser og 
naturhensyn tilgodeses på lige fod med hensynet til idrætsinteresserne. Fredningsforslaget for fæl-
leden er endvidere begrundet i ønsket om at sikre et klart skel mellem Holbæks østlige byområder 
og det åbne land. Det er en vigtig parameter at prioritere, fordi Holbæk i disse år byudvikler i østlig 
retning og flere boligkvarterer støder op til fælleden. En fredning af fælleden vil sikre nem adgang 
til et stort grønt område med et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og rekreative tilbud. 
 
Formålet med en fredning af området er: 
1)  at sikre og forbedre livsvilkår for fælledens flora og fauna, 
2)  at fastholde området som bynært naturområde og at styrke  
     fælledens og de tilstødende grønne områders rekreative værdi, samt 
3)  at sikre en klar afgrænsning af Holbæks byområder i øst. 
 
Landskab og naturtyper 
Fælleden ligger som en klart afgrænset enhed med socialt boligbyggeri mod vest, tæt-lav bebyggel-
se mod nord og nordøst og landeveje mod syd og øst. Syd for fælleden ligger Andelslandsbyen Ny-
vang, der er et historisk oplevelsescenter. Resten af fælledens opland består af landbrugsland med 
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spredte ejendomme uden for fredningen. Området fremstår generelt åbent og græsklædt med varie-
rende kulturpåvirkning. De åbne arealer afbrydes af spredte bevoksninger og levende hegn og skov. 
Et tæt og markant bælte af nåletræer med tydelig karakter af læhegn gennemskærer området fra 
nordvest mod sydøst. En del af fælledens løvskovspartier er plantet inden for de seneste 10-13 år og 
syner derfor endnu ikke af meget, men vil med tiden blive væsentlige landskabselementer. I om-
rådets nordøstlige hjørne ligger en frugtplantage og syd for Ny Oldvej ligger en mindre nåletræs-
plantage. 
 
Et gennemgående karaktertræk ved fælleden er, at den er rig på vandhuller - både de sommerudtør-
rende og småsøer, der er vandfyldte hele året. Den nordlige del af fælleden er let kuperet og har 
gennem tiden været mere overladt til sig selv, hvorfor den med sine engarealer fremstår som den 
mest naturprægede del. Engene og småsøerne giver gode forhold for insekter, padder, fugle og plan-
ter. Den midterste del af fælleden rummer 3 mindre nyplantede skovarealer og 3 relativt ny-
etablerede småsøer. Den nære lokalisering til det mere naturprægede nordlige område har haft en 
gunstig effekt på dette naturgenopretningsprojekt, da dyr og planter hurtigt har spredt sig hertil. Den 
sydligste og østligste del af fælleden har siden kommunens overtagelse været bortforpagtet til kon-
ventionel landbrugsdrift. Pga. anvendelsen ved DGI-stævnet er disse områder dog i dag plantet til 
med græs. Lige øst for fælleden udspringer Kalve Å. Den frilagte del af åen løber i en uddybet og 
udrettet grøft. Fredningsforslaget lægger op til, at Kalve Å's øverste forløb, der i dag er rørlagt, skal 
frilægges (ca. 3-400 m). 
 
Hele fælleden fremtræder mere eller mindre kuperet. I fælledens vestlige side ligger Arnolds Bjerg, 
der rager 25 m op over det omgivende terræn (toppen er i kote 48). Bjerget er blevet til ved at det 
gennem en 10-årig periode har været anvendt som fyldplads for bygge- og vejmaterialer samt rå-
jord. Geologisk set består overfladen i området af moræneler, som er aflejret under afsmeltningen af 
en isstrøm. Denne isstrøm oppressede de høje randmorænebakker (Odsherred-buerne) mod vest og 
udgravede inderlavningerne Lammefjord og Sindinge Fjord. Holbæk Fjord er formentlig også op-
stået som en inderlavning, måske dannet lidt senere. Isstrømmen, der prægede området omkring 
Holbæk, kom fra øst-sydøst gennem Østersø-lavningen på et sent tidspunkt under den sidste istid. 
 
Der ligger en del brede grusstier på fælleden, der er meget benyttet af motionister, hundeluftere, 
børnehavebørn på tur og folk, der bare går en tur i det grønne område. 
 
Naturpleje 
Der er i dag aftaler om naturpleje på fælleden, men lokalplanen rummer krav om, at der skal laves 
en plejeplan, der dog aldrig er blevet lavet. Af hensyn til benyttelse og beskyttelse på fælleden fore-
slår Danmarks Naturfredningsforening, at fælleden inddeles i 3 delområder. Afgrænsningen af del-
områderne fremgår af kortbilag 1. I næste afsnit beskrives de hensyn, de tre delområder hver især 
skal varetage. 
 
Det foreslås, at der laves en plejeplan for området. Planen skal være med til at sikre, at fredningens 
formål opnås. Den første plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. I for-
bindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også udarbejdes en plan for frilæggelse af 
Kalve Å's øverste del, der er rørlagt. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C 
skal tilplantes som lysåben blandskov med naturligt hjemhørende arter. 
 
De 3 delområder 
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Delområde A: Inden for dette delområde skal plejeplanen sikre, at arealernes biodiversitet oprethol-
des og styrkes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingel-
serne for våd eller tør eng fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal ple-
jes som lysåbne biotoper. Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for 
overdrevsvegetation fremmes. Med henblik på at understøtte naturformidlingen er det tilladt at op-
stille oplysningsskilte og etablere mindre broer i enkelte af søerne. 
 
Delområde B: Inden for dette delområde skal fredningen sikre muligheden for et bredt udbud af 
aktive rekreative interesser, motion, fysisk aktivitet og friluftsliv. Fredningen giver således mulig-
hed for byggeri af et multihus til naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. ligesom der er 
gjort plads til det omrejsende cirkus. Det skal også være muligt at opstille større lyd- og lysanlæg 
ved afholdelse af arrangementer. Ligeså er det tilladt at opstille borde, bænke, grillpladser, shelters, 
etablere naturlegepladser, mindre træningsfaciliteter og lignende i delområdet. Af hensyn til hunde-
træningsklubben er der indtegnet et byggefelt til klubhus/depot i tilknytning til den nye hundetræ-
ningsbane. 
 
Delområde C: Inden for dette delområde skal plejeplanen sikre, at muligheden for stille rekreative 
interesser tilgodeses. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå af-
skærmning mod Ny Oldvej, der kan være temmelig trafikeret. Det er hensigten, at området skal 
udvikle sig i retningen af naturpræget park. 
 
Stiforbindelser 
Der er allerede i dag anlagt nogle stier på fælleden. De fremgår af fredningskortet, og skal fasthol-
des med fredningen. Der kan etableres nye stier bl.a. på Arnolds Bjerg og stier målrettet særlige 
brugergrupper (gående, cyklende og ridende). Nye stier indarbejdes i plejeplanen. 
 
Rekreative interesser 
De rekreative interesser på fælleden er store. Den bynære beliggenhed betyder, at området har en al-
sidig udnyttelse, af f.eks. folk, der skal have et pusterum med lidt frisk luft, motionister, børnehave-
børn på tur, hundeluftere osv. Fredningen vil styrke denne brug af fælleden, fordi der stilles forslag 
om at udvikle området i retning af mange og meget forskelligartede tilbud til brugerne. Et af fred-
ningens formål er således, at området kan udvikles som robust grønt område med mange og alsidige 
muligheder for fysisk aktivitet, motion og friluftsliv. Fredningen vil også muliggøre, at området 
omkring de nye søer kan udvikles til familiebesøgsområde med bænke, grillpladser, legearealer, 
shelters osv. Inden for delområde B kan der også etableres lette støttefaciliteter til inspiration for 
motionister, f.eks. Mopælap (MOtivations-PÆdagogiskLege-AtletikPlads), løbestier, motionslaby-
rint, sansestier osv. 
 
Kulturelle arrangementer 
Interessen for at kunne bruge fælleden til kulturelle arrangementer er stor og knytter sig specielt til 
området omkring arenaen. Fredningen giver derfor mulighed for at der på dette område kan afhol-
des større arrangementer. 
 
2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. 
 
3. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold 
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Regionplan 
I Regionplan 2005-2016 er området udlagt som byområde. 
 
Kommuneplan 
Fælleden er med i den gældende kommuneplan 2007-2018 som område 3.R05. I kommuneplanen 
kan man bl.a. læse, at der i de bynære naturområder skal sikres et langsigtet, bæredygtigt grundlag 
for både byudvikling, friluftsliv, landskabspleje og naturbeskyttelse. Det er en forudsætning, at en 
klar adskillelse mellem by og land skal opretholdes. Disse hensyn er i overensstemmelse med fred-
ningsforslagets hensigter. 
 
Holbæk byudvikler i disse år i østlig retning - i kommuneplanen kan man læse sig til, at der er plan-
lagt fremtidige udviklingsområder på arealer, der støder op til fælledens sydøstlige hjørne. Der er 
også planlagt et boligområde lige uden for fredningens nordøstlige hjørne. Byggeplanerne under-
streger behovet for at få sikret fælleden som et grønt, ubebygget område, der fungerer som en klar 
afgrænsning mellem by og land. 
 
Lokalplan 
Fælleden, der ligger i landzone, er omfattet af lokalplan 3.30 fra 2006. Lokalplanen har muliggjort 
opførelsen af både midlertidige og permanente anlæg i forbindelse med afholdelsen af DGI-stævnet 
i sommeren 2009. Lokalplanen tilvejebragte det planlægningsmæssige grundlag for byggeri af et 
storstadion med tilhørende opmarchareal, der også kan stribes op til to fodboldbaner, samt adgang- 
og parkeringsanlæg for at opnå nem adgang til stadion. 
 
Endvidere muliggør lokalplanen opførelsen af et mindre bygningsanlæg med klubhus, bade- og 
omklædningsfaciliteter og andre aktiviteter i tilknytning til fodboldbanerne. Sluttelig muliggør lo-
kalplanen opførelsen af en multihal, der skal bruges til forskelligartede større arrangementer. 
 
§ 3 registreret natur 
Den nordlige del af fælleden (ca. 36 ha) er § 3 registreret som eng med normalt forekommende 
artsdiversitet. 2,2 ha vest for Arnolds Bjerg er også § 3 registreret eng af samme biologiske værdi 
som den store eng. Der er 15-16 § 3 registrerede småsøer på fælleden. Flere af disse er tilgroet i 
varierende grad. Der er enkelte beskyttede diger tilbage i området, der generelt skråner mod syd og 
afvandes til det § 3 registrerede vandløb Kalve Å, der som allerede nævnt ligger i fælledens sydlige 
ende. Kalve Å har på den åbne del karakter af afvandingskanal. De øverste ca. 3-400 m af åen er i 
dag rørført, men med fredningsforslagets foreslås rørføringen frilagt. 
 
Eksisterende bebyggelse 
I det nordøstlige hjørne af den § 3 registrerede eng ligger en hangar, der ejes af Holbæk Kommune. 
Den bruges som lager for redskaber til hundetræning og som midlertidigt museumsdepot for An-
delslandsbyen Nyvang. Hundetræningsbanen med redskaber foreslås flyttet til delområde B i fred-
ningen og museumsdepotet er flyttet til et større fællesdepot. På denne baggrund foreslås det, at 
hangaren nedrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. 
 
Fredningens sammenhæng med de omgivende arealer 
Wegenersmindefredningen ligger 400 m nordøst for Holbæk Fælled. Den løber i nord-syd gående 
retning og ender i nord ved Holbæk Fjord. Denne frednings formål er at bevare de landskabelige 
værdier, at sikre områdets anvendelse til rekreative formål samt at sikre en værdifuld byafgrænsning 
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for Holbæks byområder i øst. Der er stiforbindelse mellem fælleden og Wegenersmindefredningen. 
En fredning af fælleden supplerer således Wegenersmindefredningen på bedste vis. 
 
Lidt øst Wegenersmindefredningen ligger Dragerup Skov, hvortil - og i - der er gode stiforbindel-
ser. Skoven fortsætter mod øst til Inderbredning. En fredning af Holbæk Fælled vil derfor - ud over 
fælledens egenværdi som grønt område - resultere i en grøn korridor mellem flere naturområder, der 
i dag ligger spredt. 
 
4. Forslag til fredningsbestemmelser 
 
Det foreslås, at fredningen tinglyses med nedenstående bestemmelser. Afgrænsningen af det sam-
lede fredningsforslag fremgår af kortbilag 1. Fredningsområdet er inddelt i 3 delområder, som er 
indtegnet på kortbilag 1. 
 
§ 1 Fredningens formål 
-  At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter 
-  At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter 
-  At skabe grundlag for naturpleje 
-  I særlig grad at tilgodese biologiske interesser i delområde A 
-  I særlig grad at tilgodese aktive rekreative interesser i delområde B 
-  I særlig grad at tilgodese landskabelige og stille rekreative interesser i 
   delområde C 
 
§ 2 Særbestemmelser for de tre delområder 
Delområde A: Plejeplanen skal sikre, at arealernes biodiversitet opretholdes og styrkes. De om-
råder, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingelserne for våd eller tør 
eng fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal plejes som lysåbne bio-
toper. Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for overdrevsvegetation 
fremmes. 
 
Område A skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I 
perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller 
lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. 
 
Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område A - uanset årstid - skal have start og slut 
i område B eller udenfor Fælleden. 
 
Særligt for hangaren i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 31ei gælder det, at den skal nedrives senest 
5 år efter fredningens gennemførelse. Arealet skal herefter overgå til naturområde. 
 
Fredningen giver mulighed for at etablere en p-plads (græsparkering) til ca. 4-5 biler i umiddelbar 
tilknytning til den nordøstlige indgang fra Oldvejen til området. 
 
Delområde B: Plejeplanen skal sikre muligheden for et bredt udbud af aktive rekreative interesser, 
motion, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Det er tilladt at opføre en bygning til brug for naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. 
Bygningen skal placeres inden for det på kortbilag 1 angivne byggefelt for omklædning mv. Byg-
geriet skal fremstå i jordfarver og udformes og placeres så diskret som muligt. 
 
Det er tilladt at terrænregulere arealer på matr. 5b (vest for Storstadion), sådan at der kan foregå 
aktiviteter som f.eks. BMX og petanque. Arealet, hvor der må terrænreguleres, er indtegnet på kort-
bilag 1. 
 
Det er tilladt at opstille borde, bænke, grillepladser, shelters, etablere naturlegepladser og lignende. 
Det er endvidere tilladt at etablere mindre, supplerende træningsfaciliteter til brug for motionister. 
Placeringen skal være i overensstemmelse med plejeplanen. 
 
Teltslagning for cirkus mv. skal foregå indenfor det på fredningskortet angivne felt. 
 
Teltslagning af kortere varighed er tilladt. 
 
Permanent opstilling af borde, bænke, grillpladser, shelters, naturlegepladser, mindre trænings-
faciliteter og lignende er tilladt. 
 
Hundetræningsklubben må have et klubhus/depot i tilknytning til hundetræningspladsen. Bygnin-
gen skal ligge inden for det på kortbilag 1 indtegnede byggefelt. Bygningen skal fremstå i jordfar-
ver og have en maksimal højde på 3,5 m. Byggeriet skal forelægges Fredningsnævnet til godkendel-
se mht. placering, form og farvevalg. Opsætning af sædvanlige hegn er tilladt, men de må have en 
maksimal højde på 1,25 m. Evt. trådhegn afskærmes med levende hegn. 
 
På arealet syd for Ny Oldvej er det tilladt at etablere en større indhegning til brug for luftning af 
hund uden snor. Der skal være offentlig adgang til arealet. 
 
I forbindelse med afvikling af arrangementer i delområde B skal det være muligt at indrette mid-
lertidige p-pladser på arealet langs den sydligste del af Oldvejen (den gamle vej). Arealet til mid-
lertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. 
 
Arrangementer 
Holbæk kommune kan i nærmere bestemt omfang arrangere eller godkende arrangementer på fæl-
leden. Der skal ved planlægningen tages vidtgående hensyn til naturens sårbarhed og øvrige bruge-
res benyttelse af fælleden. 
 
Større arrangementer (dvs. arrangementer med forventet deltagerantal på over 3.000 personer) skal 
afvikles inden for den del af område B, der på fredningskortet benævnes eventzonen. Eventuel mid-
lertidig indhegning af hensyn til entrébetaling og/eller sikkerhed kan opsættes uden for eventzonen i 
forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementer kan der midlertidigt opstilles lyd- 
og lysanlæg på eventområdet. 
 
Af hensyn til dyrelivet skal større arrangementer afvikles i perioden 15. juni til 1. marts. Der kan 
højst afvikles 5 større arrangementer årligt, heraf kun 1 dag i perioden 15. juni til 1. juli. Øvrige 
arrangementer kan strække sig over flere dage. Det samlede antal større arrangementsdage må af 
hensyn til flora/fauna og publikums daglige brug af området ikke overstige 10 om året.  
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Delområde C: Plejeplanen skal sikre, at muligheden for stille rekreative interesser tilgodeses. De på 
kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå afskærmning mod parkerede biler 
og Ny Oldvej. Plejeplanen skal formuleres sådan, at området udvikler sig i retningen af naturpræget 
park. 
 
Område C skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I 
perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller 
lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. 
 
Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område C - uanset årstid - skal have start og slut i 
område B eller udenfor Fælleden. 
 
I forbindelse med afvikling af større arrangementer skal det være muligt at indrette midlertidige p-
pladser til ca. 150 biler på arealet nær Nyvangs indkørsel. Arealet til midlertidig parkering er ind-
tegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkerings-
mulighed udnyttes. 
 
På vestsiden af skæringspunktet for Oldvejen og den nord-syd gående grussti er det tilladt at etab-
lere en permanent p-plads (græsparkering) til max. 20 biler. Arealet til parkeringspladsen er indteg-
net på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmu-
lighed udnyttes. 
 
§ 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. 
Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres bebyggelse, eller etableres anlæg - 
ej heller af midlertidig karakter, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de 
øvrige bestemmelser. 
 
Der må ikke opstilles kiosker, skure, el- eller lysmaster, boder, eller andre faste indretninger. 
 
Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. 
 
Deponering må ikke finde sted. 
 
Nydræning må ikke finde sted. 
 
Det er tilladt at opsætte hegn med henblik på afgræsning, tilplantning og andre naturplejetiltag. 
 
Placeringen af nye stier er tilladt og skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. 
 
Det er tilladt at opsætte informationstavler mv. til formidling af træningsfaciliteter, natur, landskab 
og fredningen. Placeringen heraf skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. 
 
§ 4 Retningslinjer for områdets drift 
Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal anvendes hjemmehørende arter ved foryngelse. På lang 
sigt bør skovområderne udvikle sig til mindre lunde. 
 
Arealerne må ikke indgå i omdrift. Bortset fra på boldbaner må der ikke gødskes, sprøjtes eller kal-
kes på de fredede arealer. 
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§ 5 Naturpleje 
Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan og gennemfører plejen af de fredede arealer. Plejen skal 
foretages med henblik på at opnå fredningens formål og særbestemmelser for de tre delområder. I 
forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal Danmarks Naturfredningsforening have lejlighed 
til at indgive forslag. Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lej-
lighed til at udtale sig om den endelige plejeplan. Uenighed om planens indhold forelægges Fred-
ningsnævnet til afgørelse. 
 
Forslag til en plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revi-
deres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år. 
 
Uanset §§ 2 og 3 kan plejemyndigheden i henhold til plejeplanen foretage tilstandsændringer, der 
skønnes egnet til at opretholde og forbedre de landskabelige og biologiske værdier. Det er dog en 
forudsætning for udførelse af foranstaltningerne, at de foretages efter nærmere planlægning i pleje-
planen. 
 
Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes samtykke, eller i 
mangel heraf med Fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre pleje inden for en 
af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det 
inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen. Ejeren kan ikke stille krav 
om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. 
 
De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C skal tilplantes som lysåben blandskov 
med naturligt hjemhørende arter. I forbindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også 
udarbejdes en plan for frilæggelse af Kalve Å's øverste del, der er rørlagt. Frilæggelsen skal gen-
nemføres senest 5 år efter vedtagelse af første plejeplan. 
 
§ 6 Jagt 
Jagt er ikke tilladt. Efter tilladelse fra Naturstyrelsen kan der ske regulering af skadevoldende vildt. 
 
§ 7 Offentlighedens adgang 
Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette omfatter også adgang til area-
ler, der er hegnet af hensyn til græssende dyr. Indhegninger af hensyn til beplantning og naturpleje 
kan dog holdes lukket for offentligheden, så længe plejemyndigheden vurderer, det er nødvendigt. 
 
§ 8 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
§ 9 Retsvirkning 
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft, så snart Fredningsnævnet har offentliggjort for-
slaget i Statstidende. 
…” 
 
Den 10. maj 2012 afholdt fredningsnævnet møde på Fælleden med efterfølgende besigtigelse af 
området. I mødet deltog Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalafdeling, Holbæk Kom-
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mune, Naturstyrelsen Roskilde, Fælledforeningen, Boligselskabet Lejerbo og TDC Mobile Interna-
tional A/S. 
 
TDC udtrykte ønske om, at selskabets matrikel tillægges en særstatus, således at telenettet fremover 
kan drives uforstyrret af fredningen af området. TDC har efterfølgende fremsendt følgende forslag 
til tilføjelse til fredningsbestemmelserne: 
 
”…  
Særligt for området hvor der er opført en 99 meter mast med bygning og teknikskabe til telekom-
munikationsformål (matrikel 5dn) gælder det, at området fortsat skal kunne udvikles og anvendes til 
telekommunikationsformål. Dette indebærer, at der må foretages sædvanlige aktiviteter og ændrin-
ger i tilknytning [til] masten, herunder: 
 
  .  Ændring af eksisterende og etablering af nye antennesystemer i masten 
  .  Opsætning af mindre teknikskabe og -huse inden for det indhegnede areal 
  .  Anlæg i jorden af forsyningsledninger (f.eks. el- og transmissionsled- 
     ninger) fra bygningerne til offentligt forsyningspunkt 
  .  Opretholdelse og udskiftning af indhegningen omkring mast og teknikhuse 
  .  Uhindret adgang til arealet, også med store arbejdskøretøjer. 
…” 
 
Der er ikke fremsat indvendinger mod TDC’s forslag. 
 
Fælledforeningen fastholdt på mødet sine forskellige indsigelser, herunder at der er tale om ”gum-
miparagraffer”, der hjemler mulighed for, at der afholdes store dele af arrangementerne uden for 
delområde B. Arrangementerne medfører reduktion af dyrebestanden, og de 3 søer i delområde B 
bør ændre status, således at de kommer i delområde C. Aktiviteterne bør holdes fra område C. I sine 
skriftlige henvendelser har Fælledforeningen gentaget disse synspunkter og endvidere fremført, at 
det ikke kun bør være på et begrænset område af Fælleden, at der skal være mulighed for at med-
tage løse hunde. 
 
Boligselskabet Lejerbo fastholdt på mødet sit tidligere fremsatte ønske om mulighed for afholdelse 
af arrangementer i Lejerbos ejerandel, uagtet at området i det væsentlige er omfattet af § 3 i natur-
beskyttelsesloven, hvorfor man ønsker områdets status ændret fra delområde A til delområde B. 
 
Den 11. oktober 2012 oplyste Naturstyrelsen, at man var blevet bekendt med, at der den 13. juli 
2010 var sket en ny udstykning på den nordligste del af fælleden, matr.nr. 31eo Holbæk Markjor-
der. Matriklen ejes af Holbæk Spildevand A/S, der er en del af Holbæk Forsyning A/S, der ejes af 
Holbæk Kommune. Holbæk Spildevand A/S har et regnvandsbassin på ejendommen. 
 
Den 19. december 2012 oplyste Holbæk Kommune, at adkomsten til matr.nr. 31el Holbæk Mark-
jorder og matr.nr. 2z Ll. Grandløse By, Grandløse, ligeledes var overgået til Holbæk Spildevand 
A/S. Holbæk Spildevand A/S har ligeledes på disse ejendomme et regnvandsbassin. 
 
Holbæk Spildevand A/S har efterfølgende foreslået følgende tilføjelse til fredningsbestemmelserne: 
 
”… 
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Fredningen er ikke til hinder for, at de af Holbæk Spildevand A/S tilhørende eksisterende kloak-
ledninger og to regnvandsbassiner på matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. 
Grandløse By, Grandløse, kan vedligeholdes og renoveres, herunder ved regelmæssig oprensning af 
bundslam fra regnvandsbassinerne. 
…” 
 
Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man ikke har indvendinger 
imod Holbæk Spildevand A/S’ forslag til tilføjelse til fredningsbestemmelserne. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 

 
Fredningsnævnet bemærker, at det reviderede fredningsforslag er blevet til efter længere forhand-
linger mellem Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har i 
forbindelse med denne proces afholdt 3 møder, hvor en række organisationer - herunder Fælledfor-
eningen af 2010 - har været inddraget. Der er herefter opnået fuld enighed med Danmarks Natur-
fredningsforening om fredningsbestemmelserne, og kommunen er medindtrådt som sagsrejser. Der 
har endvidere været afholdt flere møder med fredningsnævnet, hvor de forskellige organisationer 
mv. har haft lejlighed for at komme til orde. 

Fælledforeningen har tilsluttet sig, at der sker en fredning af området, men ønsker i højere grad en 
egentlig fredning af området i naturmæssig henseende og i mindre grad mulighed for afholdelse af 
diverse arrangementer mv. Fredningsnævnet er af den opfattelse, navnlig når der henses til den by-
nære beliggenhed samt områdets størrelse og historie, at området bør opdeles i delområder, således 
som det også er foreslået. Det forhold, at der er mulighed for rekreative aktiviteter og arrangementer 
mv. i område B, herunder med et eventområde, udelukker således efter nævnets opfattelse ikke, at 
andre dele af området fredes med særlig vægt på det landskabelige, naturmæssige og biologiske.   

For så vidt angår Fælledforeningens forslag om, at der ikke skal være begrænsninger i området, 
hvor hunde må færdes løse, finder nævnet, at hensynet til de øvrige brugere af Fælleden samt dyre-
livet kræver, at hunde skal holdes i snor. Undtaget herfra er dog den del af fredningsområdet, som 
ligger syd for Ny Oldvej, hvor hunde kan færdes uden snor, jf. fredningskortet.   

Med hensyn til de 3 søer i delområde B finder nævnet efter antallet, omfanget og placeringen af sø-
er i hele fredningen ikke grundlag for at ændre områdeinddelingen, således at disse 3 søer kommer 
til at ligge i delområde C. 

For så vidt angår Fælledforeningens øvrige indsigelser bemærkes, at mange af disse har karakter af 
bidrag til den kommende plejeplan, der skal fastsættes i overensstemmelse med § 5 i fredningsfor-
slaget. 

For så vidt angår Boligselskabet Lejerbos indsigelser bemærkes, at stort set hele Lejerbos del af det 
område, der omfattes af fredningsforslaget, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor næv-
net ikke finder grundlag for at flytte dette område fra delområde A til B. 

Fredningsnævnet tiltræder herefter, at området fredes i overensstemmelse med det reviderede fred-
ningsforslag, dog med den bemærkning, at ordet eventzone erstattes med eventområde, så det er i 
overensstemmelse med fredningskortet, og at de af TDC Mobile International A/S og Holbæk Spil-
devand A/S fremsatte forslag til tilføjelser til fredningsbestemmelserne tages til følge i § 3.  
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For så vidt angår spørgsmålet om erstatning bemærkes, at Boligselskabet Lejerbo er tilkendt erstat-
ning ved en særskilt afgørelse, der er truffet samtidig med denne fredningsafgørelse. Fredningsnæv-
net har ikke fundet grundlag for at tilkende TDC Mobile International A/S og Holbæk Spildevand 
A/S erstatning, da der ikke er fremsat krav herom, og da man for begges vedkommende har imøde-
kommet deres ønske om tilføjelser til fredningsbestemmelserne. 

Derfor bestemmes: 

Fredningsnævnet fastsætter for Holbæk Fælled, matr.nr. 31em, 31el, 31eo, del af 30a, del af 
7000au, del af 31ei, del af 7000ah, del af 30q, del af 11t, del af 11ay, del af 30d, del af 11az, 31b, 
del af 11at og del af 11u alle Holbæk Markjorder; matr.nr. 5ec, del af 5b, 5cb og 5dn alle Tåstrup, 
Holbæk Jorder, samt matr.nr. 2z og del af 2e begge Ll. Grandløse By, Grandløse, følgende fred-
ningsbestemmelser: 
 
§ 1 Fredningens formål 

-  At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter 
-  At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter 
-  At skabe grundlag for naturpleje 
-  I særlig grad at tilgodese biologiske interesser i delområde A 
-  I særlig grad at tilgodese aktive rekreative interesser i delområde B 
-  I særlig grad at tilgodese landskabelige og stille rekreative interesser i 
   delområde C 
 
§ 2 Særbestemmelser for de tre delområder 
Delområde A: Plejeplanen skal sikre, at arealernes biodiversitet opretholdes og styrkes. De områ-
der, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingelserne for våd eller tør eng 
fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal plejes som lysåbne biotoper. 
Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for overdrevsvegetation frem-
mes. 
 
Område A skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I 
perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller 
lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. 
 
Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område A - uanset årstid - skal have start og slut 
i område B eller udenfor Fælleden. 
 
Særligt for hangaren i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 31ei Holbæk Markjorder gælder det, at den 
skal nedrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Arealet skal herefter overgå til naturom-
råde. 
 
Fredningen giver mulighed for at etablere en p-plads (græsparkering) til ca. 4-5 biler i umiddelbar 
tilknytning til den nordøstlige indgang fra Oldvejen til området. 
 
Delområde B: Plejeplanen skal sikre muligheden for et bredt udbud af aktive rekreative interesser, 
motion, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Det er tilladt at opføre en bygning til brug for naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. 
Bygningen skal placeres inden for det på kortbilag 1 angivne byggefelt for omklædning mv. Bygge-
riet skal fremstå i jordfarver og udformes og placeres så diskret som muligt. 
 
Det er tilladt at terrænregulere arealer på matr.nr. 5b Tåstrup, Holbæk Jorder (vest for Storstadion), 
sådan at der kan foregå aktiviteter som f.eks. BMX og petanque. Arealet, hvor der må terrænregu-
leres, er indtegnet på kortbilag 1. 
 
Det er tilladt at opstille borde, bænke, grillepladser, shelters, etablere naturlegepladser og lignende. 
Det er endvidere tilladt at etablere mindre, supplerende træningsfaciliteter til brug for motionister. 
Placeringen skal være i overensstemmelse med plejeplanen. 
 
Teltslagning for cirkus mv. skal foregå indenfor det på fredningskortet angivne felt. 
 
Teltslagning af kortere varighed er tilladt. 
 
Permanent opstilling af borde, bænke, grillpladser, shelters, naturlegepladser, mindre trænings-
faciliteter og lignende er tilladt. 
 
Hundetræningsklubben må have et klubhus/depot i tilknytning til hundetræningspladsen. Bygnin-
gen skal ligge inden for det på kortbilag 1 indtegnede byggefelt. Bygningen skal fremstå i jordfarver 
og have en maksimal højde på 3,5 m. Byggeriet skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse 
mht. placering, form og farvevalg. Opsætning af sædvanlige hegn er tilladt, men de må have en 
maksimal højde på 1,25 m. Evt. trådhegn afskærmes med levende hegn. 
 
På arealet syd for Ny Oldvej er det tilladt at etablere en større indhegning til brug for luftning af 
hund uden snor. Der skal være offentlig adgang til arealet. 
 
I forbindelse med afvikling af arrangementer i delområde B skal det være muligt at indrette midler-
tidige p-pladser på arealet langs den sydligste del af Oldvejen (den gamle vej). Arealet til midlerti-
dig parkering er indtegnet på kortbilag 1. 
 
Arrangementer 
Holbæk Kommune kan i nærmere bestemt omfang arrangere eller godkende arrangementer på fæl-
leden. Der skal ved planlægningen tages vidtgående hensyn til naturens sårbarhed og øvrige bruge-
res benyttelse af fælleden. 
 
Større arrangementer (dvs. arrangementer med forventet deltagerantal på over 3.000 personer) skal 
afvikles inden for den del af område B, der på fredningskortet benævnes eventområdet. Eventuel 
midlertidig indhegning af hensyn til entrébetaling og/eller sikkerhed kan opsættes uden for event-
området i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementer kan der midlertidigt 
opstilles lyd- og lysanlæg på eventområdet. 
 
Af hensyn til dyrelivet skal større arrangementer afvikles i perioden 15. juni til 1. marts. Der kan 
højst afvikles 5 større arrangementer årligt, heraf kun 1 dag i perioden 15. juni til 1. juli. Øvrige 
arrangementer kan strække sig over flere dage. Det samlede antal større arrangementsdage må af 
hensyn til flora/fauna og publikums daglige brug af området ikke overstige 10 om året. 
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Delområde C: Plejeplanen skal sikre, at muligheden for stille rekreative interesser tilgodeses. De på 
kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå afskærmning mod parkerede biler 
og Ny Oldvej. Plejeplanen skal formuleres sådan, at området udvikler sig i retningen af naturpræget 
park. 
 
Område C skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I 
perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller 
lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. 
 
Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område C - uanset årstid - skal have start og slut i 
område B eller udenfor Fælleden. 
 
I forbindelse med afvikling af større arrangementer skal det være muligt at indrette midlertidige p-
pladser til ca. 150 biler på arealet nær Nyvangs indkørsel. Arealet til midlertidig parkering er ind-
tegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkerings-
mulighed udnyttes. 
 
På vestsiden af skæringspunktet for Oldvejen og den nord-syd gående grussti er det tilladt at etable-
re en permanent p-plads (græsparkering) til max. 20 biler. Arealet til parkeringspladsen er indtegnet 
på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulig-
hed udnyttes. 
 
§ 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. 
Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres bebyggelse, eller etableres anlæg - 
ej heller af midlertidig karakter, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de 
øvrige bestemmelser. 
 
Der må ikke opstilles kiosker, skure, el- eller lysmaster, boder, eller andre faste indretninger. 
 
Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. 
 
Deponering må ikke finde sted. 
 
Nydræning må ikke finde sted. 
 
Det er tilladt at opsætte hegn med henblik på afgræsning, tilplantning og andre naturplejetiltag. 
 
Placeringen af nye stier er tilladt og skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. 
 
Det er tilladt at opsætte informationstavler mv. til formidling af træningsfaciliteter, natur, landskab 
og fredningen. Placeringen heraf skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. 
 
Særligt for området hvor der er opført en 99 meter mast med bygning og teknikskabe til telekom-
munikationsformål (matr.nr. 5dn Tåstrup, Holbæk Jorder) gælder det, at området fortsat skal kunne 
udvikles og anvendes til telekommunikationsformål. Dette indebærer, at der må foretages sædvanli-
ge aktiviteter og ændringer i tilknytning til masten, herunder: 
 
  .  Ændring af eksisterende og etablering af nye antennesystemer i masten 
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  .  Opsætning af mindre teknikskabe og -huse inden for det indhegnede areal 
  .  Anlæg i jorden af forsyningsledninger (f.eks. el- og transmissionsled- 
     ninger) fra bygningerne til offentligt forsyningspunkt 
  .  Opretholdelse og udskiftning af indhegningen omkring mast og teknikhuse 
  .  Uhindret adgang til arealet, også med store arbejdskøretøjer. 
 
Fredningen er ikke til hinder for, at de af Holbæk Spildevand A/S tilhørende eksisterende kloakled-
ninger og to regnvandsbassiner på matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. 
Grandløse by, Grandløse, kan vedligeholdes og renoveres, herunder ved regelmæssig oprensning af 
bundslam fra regnvandsbassinerne. 
 
§ 4 Retningslinjer for områdets drift 
Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal anvendes hjemmehørende arter ved foryngelse. På lang 
sigt bør skovområderne udvikle sig til mindre lunde. 
 
Arealerne må ikke indgå i omdrift. Bortset fra på boldbaner må der ikke gødskes, sprøjtes eller kal-
kes på de fredede arealer. 
 
§ 5 Naturpleje 
Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan og gennemfører plejen af de fredede arealer. Plejen skal 
foretages med henblik på at opnå fredningens formål og særbestemmelser for de tre delområder. I 
forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal Danmarks Naturfredningsforening have lejlighed 
til at indgive forslag. Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lej-
lighed til at udtale sig om den endelige plejeplan. Uenighed om planens indhold forelægges fred-
ningsnævnet til afgørelse. 
 
Forslag til en plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revi-
deres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år. 
 
Uanset §§ 2 og 3 kan plejemyndigheden i henhold til plejeplanen foretage tilstandsændringer, der 
skønnes egnet til at opretholde og forbedre de landskabelige og biologiske værdier. Det er dog en 
forudsætning for udførelse af foranstaltningerne, at de foretages efter nærmere planlægning i pleje-
planen. 
 
Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes samtykke, eller i 
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre pleje inden for en 
af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det 
inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen. Ejeren kan ikke stille krav 
om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. 
 
De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C skal tilplantes som lysåben blandskov 
med naturligt hjemhørende arter. I forbindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også 
udarbejdes en plan for frilæggelse af Kalve Ås øverste del, der er rørlagt. Frilæggelsen skal gen-
nemføres senest 5 år efter vedtagelse af første plejeplan. 
 
§ 6 Jagt 
Jagt er ikke tilladt. Efter tilladelse fra Naturstyrelsen kan der ske regulering af skadevoldende vildt. 
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§ 7 Offentlighedens adgang 
Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette omfatter også adgang til area-
ler, der er hegnet af hensyn til græssende dyr. Indhegninger af hensyn til beplantning og naturpleje 
kan dog holdes lukket for offentligheden, så længe plejemyndigheden vurderer, det er nødvendigt. 
 
§ 8 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
§ 9 Retsvirkning 
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft, så snart fredningsnævnet har offentliggjort for-
slaget i Statstidende. 
 
Fredningskortet (kortbilag 1) er det af Danmarks Naturfredningsforening udarbejdede kort dateret 
august 2013. 
 

 
Gunner Nielsen                                            Ole Stryhn                                             Rolf Dejløw 
sign.         sign.         sign. 
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Klagevejledning. 
 
Berettigede til klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne af-
gørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om 
underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af 
forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 
 
Klage indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. 
Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget. Klagefristen regnes dog altid 
fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende 
hverdag.    
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Kopi til 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Att. Christina Steenbeck 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Holbæk   
Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 3. tv., 4300 Holbæk 
Holbæk kommune, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup 
Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk    
Boligselskaber Lejerbo, Afd. 166, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 
TDC, Borups Allé 43-45, 2200 København N, att. Niels Torp Steffensen 
TDC Mobile International A/S, administrator Kreditorfunktionen AO 6868/LFBEA, Sletvej 30, 
8310 Tranbjerg J. 
Fælledforeningen af 2010 v/formanden Pia Egeskov Jensen, Pilevej 89, 4340 Tølløse 
Fælledforeningen af 2010 v/næstformanden Aage Strandfelt, Strandstræde 10, st. tv., 4300 Holbæk 
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), (holbaek@dof.dk), 
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Peter Bruun Sejersen, Sønderødvej 31, 4291 Ruds Vedby 
 

 

 

 

 

 

 


