
 

 

 

Det grevelige Dannemandske Stift 

Aastrupvej 63 

4340 Tølløse 
Att. Stiftsforvalter Søren Bo Bojesen, post@aastrupkloster.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Søren Bo Bojesen 

 

 

Du har søgt om at oprense eksisterende voldgrav og genskabe det dobbelte 

voldsted, på ejendommen beliggende Aastrupvej 63, 4340 Tølløse, matr.nr. 

1k og 1l, Aastrup Hdg., Kirke Såby. 

 

Du får dispensation fra naturbeskyttelseslovgivningen på vilkår 

Lejre Kommune giver hermed dispensation til oprensning af sediment i den 

eksisterende voldgrav og genskabning af det dobbelte voldsted.  

 

Vi har besluttet os at give dig dispensation til det ansøgte på disse vilkår: 

Planlægning 

- Undgå skader på §3-eng uden for voldsted, hvis I har brug for at køre i 

engen, skal det ske på køreplader. I kan se den vejledende grænse for 

beskyttet natur på www.arealinfo.dk . 

- Arbejdet udføres 1. juli - 15. oktober. 

 

Selve arbejdet 

- Det opgravede materiale køres bort fra området og udspredes på de i 

ansøgningen angivne områder, dog min. 50 meter fra beskyttet natur. 

- Der må ikke forekomme spild af opgravet materiale i omkringliggende 

beskyttet natur. 

- Vand fra det opgravede slam må ikke løbe ud i det nærliggende 

vandløb eller på nærliggende §3 eng.  

 

Hvis du ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den.  

 

Du må starte, når alle tilladelser er i hus og klagefristerne er udløbet 

Du må begynde på arbejdet, efter klagefristen er udløbet, hvis der ikke bliver 

klaget over vores afgørelse.  

 

 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 

H www.lejre.dk 

E : llun@lejre.dk 

 

Lærke Falstaff 

Tlf.: 46 46 49 51 

 

Dato: 3.maj 2021 

J.nr.: 21/2460 
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Offentliggørelse af afgørelsen 

Lejre Kommune har vurderet at afgørelsen om oprensning af voldgraven har 

almen offentlig interesse, og afgørelsen offentliggøres derfor på Lejre 

Kommunes hjemmeside, dem 3. maj 2021, jf. § 11, stk. 2 i 

Naturtypebekendtgørelsen. 

 

Hvis du vil klage 

Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

skal klage senest den 31. maj 2021. Se flere oplysninger om at klage sidst i 

dette brev. 

 

Begrundelse for dispensationen 

Det er vores vurdering at en oprensning kan skabe mulighed for, at 

voldgraven med kan blive et bedre ynglested for insekter og padder. 

Oprensningen vil fjerne meget næringsrigt materiale og forbedre forholdene 

for flora og fauna. Det er også vores vurdering, at det kulturhistoriske hensyn 

til genopretningen af den dobbelte voldgrav, og genopretningen af 

stensætninger mv, er et væsentligt hensyn der sammen med forbedringerne 

af naturforholdene, taler for en dispensation til den ansøgte tilstandsændring 

af voldgraven. 

 

Sagens forløb 

Du har den 25. november 2020, med tilføjelser den 22 januar 2021,   

indsendt en ansøgning om oprensning og genetablering af voldstedet 

beliggende omkring Aastrup Kloster. 

 

Projektbeskrivelse ifølge ansøgning 

Projektet omfatter oprensning og opretning af eksisterende stenkanter i de 

eksisterende voldgrave, genetablering af den østlige voldgrav samt etablering 

af en bro over den nye voldgrav. Det er alene denne del af projektet, der 

behandles i herværende afgørelser. 
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De eksisterende forhold fremgår af figur 1. Her ses det eksisterende 

voldanlæg og Elverdamså mod vest. I den østlige del af voldanlægget 

retableres voldgrave, som vist i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Eksisterende forhold, voldanlæg og Elverdamså 

Figur 2. Projektet med anlæg af ny voldgrav mod øst 
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Figur 3. Princip, oprensning og opretning af voldgrav (fra ansøgning) 

Figur 4. Princip, oprensning og opretning af voldgrav (fra ansøgning) 
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Figur 5. Princip, genetablering af voldgrav (fra ansøgning) 

 

  

Figur 6. Princip, genetablering af voldgrav (fra ansøgning) 
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Figur 7. Ny bro over ny voldgrav (fra ansøgning) 

 

Figur 3-7 viser principper for oprensning og retablering af voldgrave samt 

tegning af ny bro over ny voldgrav. 

 

Opgravet ren jord og slam udlægges på to af klostrets markarealer. 

 

Ansøger har oplyst, at voldgravene planlægges oprenset ’vådt’ uden 

forudgående tømning af voldgrave. Udlægningen af slammet vil ske på 

marker langt fra Elverdamså (> 150 meter), og vil derfor ikke medføre 

udledning af slam til åen. Afløbet til åen fra voldgravsanlægget vil i øvrigt 

blive søgt lukket i den periode, hvor oprensningen foregår, for at hindre 

udledning af opslæmmet materiale til åen. 

 

Projektet omfatter i øvrigt, at et gammelt stenhus/ishus på den østlige del af 

voldstedet indrettes med en udstilling om nationalparken og klostret og med 

en lille forplads til glæde for besøgende. Herudover genetableres en allé med 

lindetræer langs Åkandevej. I tilknytning til projektet etableres en sti, som 

forbinder klostret til nationalparkens stisystem, skjoldeungestierne.  

 

Aastrup Kloster er ifølge autoritative kilder beskrevet som liggende på den 

vestlige del af et anseligt, rektangulært voldsted fra omkring år 1550. 

Voldstedet tilskrives den lærde rigsråd Erik Krabbe, ligesom de nuværende 

bygningers nordfløj. Fra starten indgik voldstedet som en integreret del af 

parken med herskabets beboelse på den vestlige del af voldstedet og 

avlsgården på den østlige del. Avlsgården nedbrændte i 1873, og den nye 

avlsgård blev opført uden for voldstedet. Det var formentlig i den forbindelse, 

at den østlige voldgrav blev tilkastet.  
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Der findes ikke kilder der helt præcist beskriver hvor den tilkastede del af 

voldstedet er. Der foretages en forundersøgelse forud for genetablering af det 

fra historiske kort kendte, men nu tilkastede, østlige forløb af voldgraven for 

at lokalisere det præcise forløb. Forundersøgelsen skal også forsøge at 

klarlægge, hvorvidt der tidligere har været en bro over den østlige voldgrav 

og om der i øvrigt findes fortidsminder på arealet der vil blive berørt af 

genetableringen af voldgraven.  

 

Lovens betydning og vores vurderinger 

Beskyttede arealer: 

 

Voldgraven er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, som beskyttet sø. Det 

betyder at den kun må renses op hvis vi giver en dispensation. Der er i 

tilknytning til voldgraven registreret topstar, hestehale, og i vandet fundet 

aborre og været et enkelt fund af skrubtudse. Voldgravens brinker er under 

tilgroning. 

 

Beskyttede arealer 

Voldgraven har tidligere været oprenset, senest i 1999-2000.  

 

Vi har i vores behandling af sagen lagt vægt på, at søen, i dens nuværende 

tilstand, har en lav naturværdi og at en oprensning vil medføre at voldgraven 

får et mindre næringsrigt vandmiljø, som vil skabe grobund for bedre 

naturforhold. Når stensætningerne på brinkerne genoprettes, vil nogle af 

voldgravens sider blive mere stejle, men det vurderes, at de kulturhistoriske 

værdier som knytter sig til en voldgravs karakteristiske udseende, bør veje 

tungere end optimale forhold for at smådyr kan færdes uhindret mellem land 

og vand. Normalt stiller vi vilkår om at oprensning af søer hvor der kan værre 

padder, sker i september til marts. I dette tilfælde ønsker vi dog at 

oprensningen foretages i juli-september, hvor der er tørt, for at minimere 

risikoen for afstrømning af næringsrigt vand fra slammet til Elverdamså og de 

tilstødende naturarealer. 

 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 

bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens 

bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis 

projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

 

I området omkring voldgraven er det vores vurdering, at der kan være 

spidssnudet frø og stor vandsalamander, dog næppe ynglende i selve 

voldgraven. Da det ansøgte ikke påvirker levesteder væsentligt, vurderer vi, 

at det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt.  

 

Natura 2000-område 

Vores vurdering, Natura 2000 og habitatarter på udpegningsgrundlaget 

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område og ligger ca. 3,8 km syd 

for nærmeste Natura 2000-område (Habitatområde nr. 247, Egernæs med 
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holme og Fuglsø). Vi vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ 

påvirkning af naturmæssige forhold i selve projektområdet, og derfor heller 

ikke vil påvirke Natura 2000-området 3,8 km herfra. Vi har ikke kendskab til 

andre planer og projekter, og vi vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder, 

eller de arter eller levesteder for arter, som udgør områdernes 

udpegningsgrundlag. 

 

Stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og arter af flagermus 

findes udbredt på egnede lokaliteter i Lejre Kommune. Vi vurderer, at det 

ansøgte ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter 

negativt. 

 

Partshøring om vilkår 

Udkast til denne afgørelse, og de påtænkte vilkår har været sendt i 

partshøring hos dig den 16. april 2021, efter forvaltningslovens § 19. Du har 

den 23 april 2021 indsendt bemærkninger til partshøringen. Du har spurgt ind 

til, hvor du kunne finde grænserne for beskyttet natur samt spurgt ind til 

hvordan du kan sikre at det udlagte slam ikke påvirker nærliggende 

naturområder. Du har også forespurgt om muligheden for at projektet kunne 

udføres over en længere periode.  

På baggrund af bemærkningerne, har vi valgt at forlænge perioden for 

arbejdets udførsel frem til 15 oktober, for at tilgodese anlægsarbejdet. Det er 

vores vurdering, at en forlængelse af anlægsperioden ikke vil være til skade 

for natur eller arter. Vi har oplyst dig om, at du kan finde vejledende grænser 

for beskyttet natur på Danmarks Miljøportal. I forhold til at undgå at det 

opgravede materiale påvirker beskyttet natur, så er det op til dig som ansøger 

at holde passende afstand ved udlægning af materialet på landbrugsjorden og 

at tage højde for hvor vandmættet jorden er når dette arbejde foregår.  

 

Lovgivning der ligger til grund for afgørelsen 

• Dispensationen til tilstandsændring af § 3 beskyttet voldgrav, er givet 

efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 

 

Anden lovgivning 

Fredning 

Projektområdet er omfattet af fredningen vedrørende Åstrup Gods. 

Fredningsnævnet har den 19. januar 2021 givet dispensation til 

genetableringsprojektet på det fredede voldsted. 

 

Fredet fortidsminde og fortidsmindebeskyttelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har den 6. november 2020 givet dispensation til 

oprensning af eksisterende voldgrave og opretning af eksisterende stenkanter 

på voldstedet Aastrup Kloster i forbindelse med genetableringsprojektet på 

det fredede voldsted. 

 

http://www.arealinfo.dk/
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Lejre Kommune har den 20. november 2020 givet dispensation fra 

fortidsmindebeskyttelseslinjen til projektet. 

 

Planloven 

Lejre Kommune har den 4. marts 2021 givet landzonetilladelse til projektet, 

herunder til udlægning af opgravet jord fra genåbning af voldgravsanlægget 

og fra oprensning af voldgrave. Der må kun udlægges rent jord og rent slam 

på mark.  

 

Vandløbsloven 

Godkendelse af projektet er givet efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. 

juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. § 17 i 

lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 (vandløbsloven). Ifølge 

bestemmelsen må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens 

bestemmelse. Bro over voldgraven godkendes efter vandløbslovens § 47. 

 

Ønsker du at klage? 

Se klagevejledningen der er vedlagt som bilag 1. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis der er nogle spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at 

kontakte mig på mail: llun@lejre.dk eller tlf: 46 46 49 51.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lærke Falstaff 

Naturmedarbejder 

 

 

Afgørelse er sendt i kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening Lejre, dnlejre-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Lejre, lejre@dof.dk  

Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Roskilde Museum; romu@romu.dk  

Nationalpark Skjoldungernes Land, ved projektleder Thomas Vestergaard-

Nielsen; thove@danmarksnationalparker.dk 
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Bilag 1  

 

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven 

 

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som Du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk  

Vi får automatisk besked, når nogen klager.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 1.800 kr. som for 

virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der 

kommer gennem Klageportalen.  Hvis du af særlige grunde ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til 

os.  Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter, om du kan 

fritages.  

 

Der er 4 ugers klagefrist, så du skal godkende og videresende jeres klage til 

os i klageportalen inden denne frist.  

 

De klageberettigede er:  

• ansøgeren  

• ejeren af ejendommen  

• offentlige myndigheder  

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 

afgørelsen  

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at 

beskytte natur og miljø  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører 

sådanne interesser  

 

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  
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