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1. Baggrunden for forslaget
Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til Naturbeskyttelseslovens §
36, jf. § 33 stk.3, forslag til fredning af Keldsø-området i Gribskov og Helsingør kommuner, i
alt ca. 308 ha.
Når man færdes på den højt beliggende Hellebjergvej, der følger åsens forløb fra Havreholm,
og ser til venstre, åbenbares et landskab, der er usædvanligt i Nordsjælland. Som en kontrast
til den tæt bebyggede nordkyst og de højtbeliggende skovområder i baglandet, ser man her et
stort åbent sammenhængende græsningslandskab omkring den afvandede Keldsø, forholdsvis
uberørt og af stor landskabelig skønhed. Centralt i landskabet ligger Keldsø, hvis østlige del er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, mens den vestlige del gennem en årrække har ligget
uopdyrket med kvægafgræsning og en genopdyrkningsaftale. Keldsø var indtil engang i 1800tallet en mindre sø omgivet af eng- og moseområder. Senere blev søen afvandet gennem åbne
grøfter. I dag er det kun småsøer fra tidligere tørvegravning i den tidligere søbunds østlige del
samt tidvist vandspejl i den vestlige søbund og andre lavbundsarealer, der endnu står tilbage
med åbne vandflader.
Området ligger desuden i et naturmæssigt meget værdifuldt område. Mod nord grænser
fredningsforslaget op til ”Ruslandsfredningen”, mod syd ligger Gribskov og Esrum Sø, mod vest
Snævret Skov og mod øst Klosterris Hegn og Gurre Sø. Keldsø-området ligger altså midt
imellem naturmæssigt internationalt beskyttede områder (Natura 2000) og potentialet i
området er naturtypemæssigt unikt. Dette skyldes, at der ellers kun i ringe omfang findes
våde, lavvandede eller tidvist oversvømmede områder i nærheden. Dette ses bl.a. på de
mange specielle fugle, der i dag benytter eller holder til i området.
Keldsø-området udgør samtidig et større sammenhængende uforstyrret å-landskab
karakteriseret af de mange åløb, Gurre Å, Keldsø Å, Pandehave Å og Esrum Å, der alle
afvander Keldsø-området. Det omfattende uberørte landskab er en stor kvalitet, da åbne
landskaber ofte fremtræder fragmenteret af bebyggelser og infrastruktur, som større
vejanlæg, elmaster og andre tekniske anlæg, der kan forstyrre landskabsoplevelsen. Det åbne
vandrige å- og sølandskab ved Keldsø er her en sjælden landskabstype, der danner en
naturmæssig og landskabelig kontrast til de omgivne højere beliggende skovlandskaber og
tørre hede- og overdrevslandskaber.
I 1965 blev der opsat en pumpe for at intensivere dræningen af området med henblik på bedre
landbrugsmæssig udnyttelse af jorden. På grund af afvanding og opdyrkning har søbunden i
den tidligere sø imidlertid sat sig, så jorden i dag er vandlidende og uegnet til opdyrkning. Der
har tidligere været overvejelser om at genskabe søen. Det blev imidlertid aldrig til noget, da
der alligevel ikke var lodsejer-interesse. I stedet blev der givet 10 års statslig arealstøtte, der
sikrede arealerne imod opdyrkning, gødskning og sprøjtning, idet arealerne i regionplanerne
var udlagt som særligt følsomme landbrugsarealer (SFL-område). For få år siden ophørte
denne tilskudsordning, og der blev givet lodsejeren genopdyrkningsret på lavbundsarealerne.
DN har gennem mange år ønsket dette store sammenhængende landskab fredet. Området har
store både landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, og udgør en
vigtig naturmæssig og rekreativ brik imellem andre fredede eller på anden måde beskyttede
områder. DNs vision er, at der gennem fredning gives landskabet og naturen en varig
beskyttelse, som hverken Planloven eller de generelle bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven
yder, således at området fortsat fremtræder åbent uden udsigtsforstyrrende tilplantninger,
skæmmende byggerier, tekniske anlæg eller råstofgravning. På den baggrund foreslås en
fredning, som vil sikre og fremme de store landskabs- og naturværdier og de potentialer
området har gennem en permanent ekstensivering af landbrugsdriften på de lavest beliggende
dele af den gamle søbund og de omkringliggende arealer. Endelig ønsker DN gennem
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fredningen at fremme de rekreative interesser i området med en styrkelse af det nuværende
stisystem med nye stier, der sammenbinder de eksisterende.
Området ejes af 24 private lodsejere, som tilsammen ejer 307,74 ha. De resterende 0,23 ha
ejes af hhv. Gribskov Kommune og Helsingør Kommune.

Keldsø-området fra Hellebjergvej. Foto: Kristian Ørsted

2. Fredningsforslagets afgrænsning
Fredningsområdet afgrænses mod vest af Villingerødvej, mod nord af Hellebjergvej, mod øst af
Plejeltvej og mod syd af først Nørrerisvej og derefter Klostermarksvej syd om Esrum Mark.
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår endvidere af kortbilag 1.

3. Beskrivelse af fredningsområdet
3.1. Landskabet
Keldsø-området ligger på den store skala mellem Rusland i nord, Snævret skov i vest,
Klosterris Hegn i øst og Esrum Sø syd for, her dog adskilt af intensivt opdyrkede marker. På
den lille skala ligger selve Keldsø syd for Keldsø Å. Nord herfor løber Gurre Å nogenlunde
parallelt med Keldsø Å, adskilt af en markant grusbakke. Således omgivet af natur er Keldsøområdet den centrale brik, der sammenbinder vigtige nordsjællandske naturområder.
På baggrund af terrænet, jf. reliefkort nedenfor, og landskabsdannelsen, jf. afsnit 3.2. har
Keldsø formodentlig oprindeligt dækket en større del af arealet. Søen figurerer dog ikke på
kort fra Videnskabernes Selskab fra 1771 eller kort over Frederiksborg Stutteriets Vange fra
1720, der er de tidligste kort, der kan findes for området. Ser man på terrænets
højdemæssige forhold som helhed, virker det desuden sandsynligt, at området oprindeligt kan
have været afvandet via Pandehave Å mod nord, hvor terrænet er lavere end ved afløbet i
Keldsø Å i vest. Forbindelsen mellem Keldsø-området og det lavere liggende område ved
Snævret Skov er kunstigt anlagt i begyndelsen af 1800-tallet med det formål at lede vand fra
Keldsø Å og Gurre Å til brændekanalen fra Snævret til Kattegat.
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Udsnit af Keldsø-området. Reliefkort/højdemodel som viser det markant lavere terræn omtrent, der hvor
den tidligere søbund var (blå), omgivet af højdedrag (orange/rød). Geodatastyrelsen

Indtil en gang i sidste halvdel af 1800-tallet var Keldsø en mindre sø med en varierende
vandflade afhængigt af årstiden. Søen er tidligt blevet udgrøftet og anvendt til både høslæt og
afgræsning. Gamle kort over området viser endvidere, at der tillige er blevet gravet tørv, og
flere af disse gamle tørvegrave står i dag med vandfyldte overflader, særligt i den østlige del
af området. Midt i 1960’erne er der blevet installeret en pumpe for at effektivisere dræningen
af den gamle søbund og de omliggende arealer. I en årrække blev området dyrket, dog uden
større succes, hvilket luftfotos fra engang i 1950’erne viser. Gennem mange år har området
derfor henligget med græs, og afgræsses i dag af kreaturer.

De høje målebordsblade, kortet t.v., er dannet fra 1842-1899 og viser den omfattende grøftning i et
lavtliggende vådt område, der dækkede op imod 90 ha. De lave målebordsblade, kortet t.h., er dannet
fra 1901 til 1971 og viser et langt mere tørt landskab uden de åbne grøfter centralt. Miljøportalen
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På luftfotoet fra 1999 ses den centrale søbund sandsynligvis forsøgt dyrket muligvis med græs, men med
væsentlige udfordringer. Fredningsgrænsen er indtegnet med rødt. Miljøportalen

I Keldsøs sydøstlige ende, som ligger i Helsingør kommune, er der en del tagrør, birkeskov,
pile- og ellekrat, og det hele er meget frodigt, grønt og overvokset. Helsingør Kommune har
imidlertid de seneste år ryddet en del af bevoksningen, så der i dag er en større åben
vandflade. Samtidig blev området grøft-gravet efter aftale med landmændene i Gribskov
kommune, hvilket har medført forbedrede græsningsmuligheder, men desværre også at flere
mindre arealer rundt omkring efterfølgende er blevet oppløjet. Selve søen har ligget i den
nordlige ende af det moseagtige område, der strækker sig langs Keldsø Å.
Landskabet er ligeledes kendetegnet ved sine mange kilder og kildefremspring på bakkerne i
området. Disse højtliggende marker har mose- og engpræg pga. vandet i bakkerne. Dette er
efterhånden blevet sjældent i det danske landskab i takt med dræningen.
Størstedelen af Keldsø-området anvendes i dag til afgræssende dyr, herunder heste og køer.
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Luftfotoet fra 2014 viser situationen nogenlunde som vi ser den i dag, men større græsningsarealer i og
omkring den gamle søbund. De centrale græsningsarealer svarer ret præcist til de lavest beliggende
arealer, altså arealer, der har udgjort den tidligere søbund i forskellige perioder. I fredningsforslagets
sydøstlige del ses det bevoksede moseområde bl.a. med elleskov. Miljøportalen

3.2. Landskabsformer og geologi
Landskabet omkring Keldsø er dannet i slutningen af sidste istid, hvor flere store gletsjere fra
sydøst har dækket området i forskellige perioder med flere ophold og mindre genfremstød af
ismasserne. Denne proces har haft stor indflydelse på de naturgeografiske forhold i Keldsøområdet.
Landskabet fra Esrum Sø til Nordkysten er i landskabsanalysen (SNS 2005) betegnet som et
smeltevandslandskab af typen Smeltevands Floddal og Littorina Fjord. Landskabet omkring
Keldsø indeholder mange varierede og usædvanlige terrænformer dannet af de dramatiske
naturkræfter, der udfoldede sig ved afsmeltningen af den iskappe, som dækkede Nordsjælland
ved slutningen af sidste istid for ca. 11.000 år siden.
Store smeltevandsstrømme, her Esrum Floddal, banede sig vej under og foran isranden mod
nordvest til Kattegat og formede smeltevandsdalene i terrænet. Ved isens opbrud dannedes
der langs isranden store isblokke, der ved den senere afsmeltning dannede lavninger i
terrænet, de såkaldte dødis-landskaber. Det formodes at Keldsø er dannet i et sådant
dødishul. Der er i den tidligere søbund konstateret dybe humuslag og lag af gytje, opstået af
ferskvandsaflejringer gennem tusindvis af år. I den vestlige del af området er den grusede
moræne omkring Keldsø angivet som et dødisrelief.
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Kortet viser Keldsø-områdets geologi. Den ternede signatur mangler i signaturforklaringen til kortet, men
viser ”Kunstigt tørlagt areal”. Nord for Keldsø-området ses smeltevandsfloddale fra Keldsø-området ud i
Kattegat (senere Littorinafjorde). Kortet er fra Landskabskort over Danmark, Per Smed,
Geografforbundet, 1981

Terrændannelserne i Keldsø-området er sammenhængene med landskabsdannelserne i
Ruslandsfredningen.
I den østlige del af Keldsø-området er terrændannelserne og jordbundsforholdene frem til
Gurre Å betegnet som smeltevandsaflejringer, bestående af smeltevandssand- og grus. Denne
jordartstype er sammenhængende med Ruslandsfredningens smeltevandsaflejringer fra
Hellebjergvej til Nordkysten. I den vestlige del af Keldsø-området er smeltevandsgruset
opblandet med lerholdigt materiale, og betegnet som en grus- og lerblandet moræne, jf.
jordartskortet nedenfor.
Af andre særlige terrænformer dannet af smeltevandsstrømmene er Havreholm Ås, dannet af
smeltevandsgrus aflejret i en tunneldal under isen. Åsen afgrænser fredningsområdet mod
nordøst. På åsens grusede sydvendte side er der i fredningen registreret et overdrev. En østvest liggende grusbanke adskiller de 2 parallelt løbene åer, Keldsø Å og Gurre Å, i den nordlige
del af fredningen.
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Keldsø

Keldsø, Gurre Ådal, Keldsø Ådal, Pandehave Ådal og Esrum Ådal er de grønne strøg, som er ferskvands
dannelser. Rusland, Havreholm Ås og Hellebjerg er markeret med lyserød, som er smeltevands sand.
Ådalenes retning viser at strømningen er foregået mod nordvest. GEUS 2011

Efter isens afsmeltning steg Littorinahavet og trængte ind i de tidligere smeltevandsdale, der lå
langs Nordkysten. Ved Villingebæk strakte en fjordarm sig ind helt frem til Keldsø, og ved
Dronningmølle strakte en havarm sig ind til Villingerød. De stejle kystskrænter ses langs
Littorina-fjorden i Pandehave Ådal umiddelbart nord for Hellebjergvej, ved Lynggården og
videre frem til Tegners Museum i nord.
I fredningen ses desuden en øst-vestgående kystskrænt på det næs, der fra Klostermarken i
syd strækker sig ud i den tidligere fjord. Kystskrænten er beliggende over for Pandehave Ådal,
hvor littorinafjorden trængte ind i Keldsø-området.
Ved de senere landhævninger, der opstod efterhånden som isens tryk lettede, blev
Littorinafjordene langs nordkysten tørlagte, og der opstod "afsnørede" søer i de dybere
liggende fjordarme (Hornbæk Sø, Keldsø, Søborg Sø og Arresø).
Efterfølgende har åerne banet sig vej gennem de lavtliggende smeltevandsdale. Gurre Å, der
afvander Gurre Sø, og Keldsø Å følger sammen med Hetlands Å den østlige smeltevandsdal fra
Esrum Sø. Esrum Å følger den vestlige smeltevandsdal fra Esrum Sø, og Pandehave Å følger
smeltevandsdalen til Villingebæk i den tidligere fjordbund.
I Keldsø-områdets åbne uspolerede græsningslandskab træder terrænformerne tydeligt frem
og aftegner den naturgeografiske proces, som isbræens afsmeltning medførte, og anskueliggør
det præg den afsatte på landskabsformerne. I et afgræsset stort og åbent landskab vil
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terrænformerne stå tydeligt frem, og netop Keldsø-området indeholder så mange forskellige
velbevarede terrænformer, der illustrerer smeltevandslandskabets tilblivelse.

Kortet er mere detaljeret end det foregående og viser fredningsområdet som overvejende
smeltevandssand og -grus samt lavbund. Øst for fredningsområdet ses tydeligt Havreholm Ås markeret
med rød og Rusland i nord markeret med grøn (udløbet i den tidligere stenalderfjord). Miljøgis

3.3. Natur
En del af området er eng og mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens generelle
regler. Jordbunden langs åen og i den udtørrede sø er præget af ferskvandstørv. Inden for
fredningsområdet er godt 71 ha beskyttet sø, eng og mose i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I områdets nordøstlige del er der desuden et mindre beskyttet overdrev. Disse
områders tilstand må i henhold til naturbeskyttelsesloven ikke ændres. Det foreslås, at
fredningen tillige lægger op til et forbud imod brug af gødskning og pesticider i disse
beskyttede naturområder, så der uanset den generelle lovgivning sikres bedst mulig
naturtilstand.

Keldsøs østlige del i Helsingør Kommune. Engene er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Foto:
Birgitte Ingrisch
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En stor del af Keldsø-området er lavbundsareal og dermed for størstedelen domineret af
fugtighedsplanter, altså vegetation, der er knyttet til mere eller mindre våde jordbundsforhold,
selvom flere af arealerne er påvirket af afvanding. I mosen mod vest ved Villingerødvej er der
registreret krebseklo i 2004. Denne art er interessant, fordi den fredede guldsmedeart grøn
mosaikguldsmed udelukkende lægger sine æg i krebseklo, men den er dog ikke registreret i
Keldsø-området endnu.
Der er endvidere fundet orkideen skovhullæbe, som er registreret på skrænterne i Keldsø
området.
Samlet set vurderes arealernes botaniske tilstand ikke specielt høj og uden unikke forekomster
der skal særligt beskyttes.

På billedet ses den tidligere søbund med vand januar 2015. Foto: Privat

De våde områder, de omgivende græsklædte enge, krat og levende hegn i Keldsø-området
skaber grundlag for mange forskellige arter af dyr.
Særligt fuglelivet er bemærkelsesværdigt, hvilket blandt andet skyldes at en del af området er
tidvist oversvømmet især i vinter- og forårsmånederne. Det tiltrækker mange vandfugle,
blandt andet hundredvis af sangsvaner og forskellige arter af gæs og ænder. Endvidere
overvintrer en del rovfugle i omegnen. Disse rovfugle, herunder blandt andet fjeldvåge, blå
kærhøg, musvåge, vandrefalk og duehøg, fouragerer på det store engområde i Keldsø.
I forårstiden, når den store nordgående strøm af fugle trækker hen over området, raster
endnu flere svaner, gæs, ænder og rovfugle. Og det er et af de få steder i Nordsjælland, hvor
flokke af traner slår sig ned på engene og overnatter for derefter at trække videre næste dag
eller slår sig blivende ned på engene.
I forårs- og sommerperioden har der siden 2007 ynglet rød glente i området efter 100 års
fravær. Den startede med at yngle i 2007 ved Esrum og brugte flittigt Keldsø som
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fourageringsområde. I 2011 ynglede glenterne tæt ved Keldsø, hvor det store engområde
stadigvæk er et vigtigt fourageringsområde for glenterne.
Desuden har tranen vist stigende interesse for området de sidste 2-3 år, særligt fra tidlig forår
til midt i juni. Det kunne således tyde på, at de vil slå sig ned som ynglefugle i området, hvis
de får den fornødne ro til dette.

En større flok traner fouragerer i Keldsø foråret 2016. Fotos: Privat

Der er beretninger om betydeligt træk på flere tusinde rovfugle hen over området ved særlige
vindforhold i marts, april og maj. Rovfuglene brugte Keldsø-området som en slags ledelinje,
hvor der over de store flade enge opstod gode opvinde fra solopvarmning. Her skruede de sig
op i større højde og gled mod nordøst. Det er hovedsageligt musvåger, kærhøge og
spurvehøge, der udnytter denne trækrute, men også fjeldvåger er set trækkende i meget stort
antal, ligesom fiskeørne og havørne trækker regelmæssigt henover. Samlet er der registreret
18 rovfuglearter i området.
Både sumpmejse, rødrygget tornskade, rørdrum og rørhøg er inden for de senere år set i
området og blandt de fugle der holder til i det åbne land er der blandt andet registreret viber,
lærker, guldspurv, græshoppesanger, tårnfalk, agerhøne, landsvale, sjagger, vipstjert, stillits,
skovspurv, skovdue, ugler, nattergal, ravn, gøg, rødhals og stor flagspætte.
Viber ses og høres mange steder både højt og lavt i landskabet. Ifølge gamle beboere ved
Klostermarksvej flokkedes tusindvis af viber for 50-60 år siden ved søbunden, hvortil de
vendte tilbage år efter år, men i stadigt faldende antal. Viben er særdeles truet, men har altså
fortsat et helle i Keldsø-området.
Af pattedyr er der blandt andet flere flagermus-kolonier, rådyr, dådyr, kronhjort, ræv, hare,
grævling, pindsvin og forskellige mårdyr, herunder bl.a. lækat. Keldsø-området er endvidere
vandringszone for hjortevildt, herunder bl.a. krondyr, mod Rusland og skovene i øst og vest.
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På grund af områdets mange småsøer findes der flere forskellige padder, bl.a. snog, stålorm,
skovfirben, store forekomster af butsnudet frø og stor vandsalamander, som er bilag 4 art på
habitatdirektivets liste over særligt prioriterede arter.
Også masser af insekter holder til i området, blandt andet blå mosaikguldsmed, som er et af
Danmarks største og mest farvestrålende insekter. Desuden en del forskellige sommerfugle,
som nyder godt af områdets stedvise mosaikprægede natur.

Masser af gæs kan hver år ses på de våde enge i Keldsø-området i det tidlige forår. Foto: Privat

3.4. Kulturhistoriske spor
Keldsø-området er i den overordnede planlægning betegnet som et særligt værdifuldt
kulturhistorisk interesseområde for oldtid og middelalder. Med baggrund i de naturgeografiske
forhold, har området omkring stenalderfjorderne, områdets kildedannelser, og de mange åer
der gennemstrømmer området, givet optimale betingelser for fangstområder og bosættelser i
jæger- og bondestenalderen.
Der er koncentration af bopladsfund fra jægerstenalderen langs Pandehave Å's udløb i
Kattegat, og stengrave fra bondestenalderen på kanten af fjorden ved Thorshøjgård.
Ved Keldsø er der på den aflange grusaflejring, der ses i terrænet mellem Gurre Å og Keldsø Å,
hvor stenalderfjorden havde sit indløb til Keldsø, gjort arkæologiske opsamlinger af
stenalderfund.
Mest bemærkelsesværdigt er de mange usædvanlige offerfund fra bronze- og jernalder i
moseområderne omkring Hellebjerg.
I Keldsø-området er der i moseområdet syd for Hellebjergvej og nord for Gurre Å, gjort et
betydningsfuld Votivfund (offergave til guderne) fra den yngre bronzealder. Fundet består af et
hængekar, indholdene 4 bronzesegl (høstredskaber) to spiral armringe og en halsring. Lagt
som låg over hængekarret er benyttet en bronze bælteplade (bæltetutulus). I samme
moseområdet nord for Hellebjergvej, er der gjort fund af 3 seletøjsudstyr til hestespand med
bronzeplader. Disse fund indikerer at Keldsø-området i yngre bronze- og jernalder har været
en rig og betydningsfuld lokalitet.
I bunden af Nordsjællands fjorde opstod i jernalder og vikingetid større og mindre bydannelser
og handelspladser. Holbæk i Holbækfjord, Roskilde i Roskildefjord, Ll. Lyngby ved Arrefjord,
Søborg ved Søborgfjord, et muligt tidligt Villinge ved Pandehave Fjord, og Horneby i bunden af
Hornbækfjord.
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I jernalderen blev landsbyernes dyrkningsflader afgrænset, og ejerlaugsgrænserne fulgte de
naturlige skel langs søer, moser og vandløb eller markante terrænkanter. I middelalderen blev
landsbyerne endeligt fastlagt på ejerlaugets dyrkningsflade. I Keldsø's nærområde var det
landsbyerne Villingerød (1178), Havreholm (1178), Plejelt (1497) og Såne (1174). Esrum
kloster der blev anlagt i 1173, annekterede de ovennævnte landsbyer, der blev givet som
klostergaver. Landsbyerne blev herefter drevet som grangier (ladegårde under klosteret). De
fugtige engområder i den tidligere Pandehavefjord og engområderne omkring Keldsø blev
afgræsset af klosterets heste, kvæg og får.
Ved reformationen overtog kongemagten det meste af klosterets ejendomsbesiddelser. Esrum
kloster og Esrumgård blev ryttergods, og Schæfergård, Keldsø-området og Pandehave Ådal
indgik som vanger til Krongodsets opdræt af Frederiksborg heste. Ved anlæg af Esrum Kanal i
1802 -1805 fra Esrum Sø til Kattegat, er Keldsø sandsynligvis blevet afgrøftet og drænet. I
forbindelse med omlægning af Gurre Å’s, Keldsø Å’s og Esrums Å’s vandafstrømning er vandet
blevet ledet til Esrum Kanal, for at skaffe tilstrækkeligt vand til kanalens funktion som
transport af træ fra Gribskov til Kattegat. En gammel kvaderstenbro, der leder Keldsø Å under
Villingerødvej til Esrum Kanal, er bevaret og ses i vejens østlige skråning. Kanalen fører til
omladerpladsen i Hulerød ved Dronningmølle, hvorfra træet med sejlskibe blev sejlet til
København, blandt andet til pælefundering af Amalienborg i Frederiksstaden.

Benyttelse af vandkraften har siden middelalderen haft stor betydning. På billederne ses Keldsø Å og
Keldsø bro under Villingerødvej. Broen er en gammel kvaderstenbro, der leder vandet til Esrum Kanal.
Fotos: private

I det uspolerede landskab omkring Keldsø er middelalderens landsbystruktur og afgrænsning
omkring den tidligere stenalderfjord og sø bevaret, og de historiske middelalderlige vejforløb:
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Plejeltvej, gennem Havreholm, og Hellebjergvejs forløb over Åsen, er stadig intakte. De
naturgeografiske forhold med koncentrationen af åløb i det vandrige landskab omkring Keldsø,
er sammen med magt- og ejerforholdene i jernalderen og middelalderen, en vigtig
forudsætning, for landsbyernes beliggenhed i området, og landskabets kontinuerlige
anvendelse, som græsningslandskab. Det velbevarede landskab giver herved en stor
kulturhistoriske fortælleværdi.
3.5. Stier i området
Keldsø-området danner forbindelser til de mange omgivende rekreative naturområder og turmål.
En overordnet planlagt regional hovedsti fra Esrum Kloster, gennem Snævret Skov til kysten
ved Villingebæk, passerer gennem Villingerød ved fredningsforslagets nordvestlige hjørne. Den
internationale pilgrimsrute forløber i østvestlig retning gennem fredningen med forbindelse til
Havreholm og Klosterris Hegn. Man kan i dag ligeledes bevæge sig fra Havreholm i øst ad
markveje og stier til Klostermarksvej langs fredningsgrænsen mod vest.
Der mangler imidlertid en ubrudt nordsydgående forbindelse med tilslutning til
Ruslandsfredningens system.
I den nordlige del af fredningsområdet er der en sti ned til en privat skydebane, hvor stien
ender blindt. Cirka midt i fredningsområdet langs Keldsøs østlige ”bred” er der sti mod nord
som imidlertid også ender blindt, når den nærmer sig Gurre Å. Med dette fredningsforslag
lægges der op til at forbinde disse blinde stier ved at forlænge stien ved skydebanen sydpå, så
den fortsættes ned langs Gurre Å til den øst-vestgående sti. Fredningen vil dermed sikre, at
der skabes sammenhæng mellem eksisterende stier i nord, Kattegatkysten og
Ruslandsfredningen med den sydlige del af fredningen, den internationale pilgrimsrute og
Esrum Sø.
Samtidig forslås det at skabe forbindelse mellem den kommende sti langs Gurre Å og den
eksisterende sti til Ruslandsfredningen ved at etablere en sti i fredningen parallelt med
Hellebjergvej langs vejens sydside.
Endelig lægges der op til at forbinde en eksisterende sti der fører ind til fredningsområdets
østlige skel ved Hellebjergvej med en delvist eksisterende sti inden for fredningsområdet.
Denne sti forlænges så den støder til det kommende stiforløb sydpå fra skydebanen.
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På kortet ses stier i og omkring det foreslåede fredningsområde, som er indtegnet med rød streg.

3.6. Naturpleje
Helsingør Kommune har indgået flere naturplejeaftaler med flere lodsejere de senere år. Det
betyder at store dele af den østlige del af den § 3 beskyttede eng i den tidligere søbund
græsses af kvæg.
Med fredningen er det sagsrejsers håb, at der fremover bliver grundlag for endnu mere
sammenhængende græsning i Keldsø-området.
3.7. Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser
Der er ikke udpeget hverken interesseområder eller graveområder for råstofgravning i den
gældende råstofplan.
Hele det foreslåede fredningsområde er udpeget som særligt drikkevandsområde. Den vestlige
del af fredningsområdet er endvidere nitratfølsomt indvindingsområde. I kanten af det
foreslåede fredningsområde er der endvidere flere mindre vandboringer.
En fredning vil i høj grad være med til at sikre drikkevandet gennem en permanent udlægning
af landbrugsjord til vedvarende græs.
3.8. Natura2000-interesser
Der er ikke udpeget natura2000-områder inden for fredningsområdet.
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Umiddelbart nord for fredningsområdet ligger habitatområde nr. 116 Rusland, som er udpeget
for:















Indlandsklitter med lyng og revling
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Vest for fredningsområdet ligger habitatområde nr. 190 Esrum Sø, Esrum Å og Snevret Skov,
som er udpeget for:

















Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
Bæklampret (Lampetra planeri)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Det vurderes at fredningen vil få enten ingen eller udelukkende positiv indvirkning på de arter
og naturtyper, som områderne er udpeget for.

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold
4.1. Eksisterende fredninger
Der er ingen eksisterende fredninger inden for fredningsområdet.
4.2. Zonestatus
Hele det foreslåede fredningsområde ligger i landzone.
4.3. Kommuneplanforhold
I henhold til Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013 ligger det foreslåede fredningsområde i
et større uforstyrret landskab, en del af arealet er en potentiel økologisk forbindelse og
lavbundsareal. Området har høj kulturhistorisk værdi med blandt andet udpegning af
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kulturmiljøer i nabolandsbyerne Villingerød og Esrum. Området er endvidere beliggende inden
for landskabsudpegningen ved Esrum Sø og Esrum Ådal.
I henhold til Helsingør Kommunes Kommuneplan 2013 er Keldsø-området udpeget som
naturnetværk, bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og lavbundsareal. Desuden
er det potentielt egnet vådområde i forbindelse med de statslige vandmiljøplaner. Kommunens
mål er at bevare lavbundsarealer fri for byggeri og anlæg, med henblik på, at sikre
eksisterende natur, at sikre mulighed for genopretning af vådområder og at minimere
konsekvenserne af oversvømmelser.
4.4. Lokalplanforhold
Der er ingen lokalplanlagte arealer inden for det foreslåede fredningsområde.
4.5. Øvrige planforhold
Hele Keldsø-området er udpeget til særligt følsomt landbrugsområde (SFL), henholdsvis i
forhold til natur og overfladevand. Dette understøtter behovet for en fredning, der medvirker
til at ekstensivere den landbrugsmæssige anvendelse.
Hele området er desuden område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket ligeledes
understøtter behovet for en fredning.

Vandet står længe på de lavtliggende enge og marker i foråret til glæde for en række fuglearter. Foto:
Kristian Ørsted

5. Forslag til fredningsbestemmelser
§ 1 Fredningens formål
Formålet med fredningen er


at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab ved Keldsøområdet, der med enge, moser, overdrev, småsøer og vandløb danner stor variation i
landskabet,



at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et
rigt dyre- og planteliv,



at beskytte de geologiske terrænformer og sikre deres formidling,



at sikre områdets kulturspor,



at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne
gennem et fastlagt stisystem og



at sikre mulighed for naturpleje.

§ 2 Bevaring af området
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Området skal bevares i den nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation. Dog er fredningen ikke
til hinder for, at der kan ske naturgenopretning i området med gendannelse af den naturlige
hydrologi, herunder Keldsø Å’s mulighed for at bane sig vej over de naturlig laveste områder i
terrænet eller gendannelse af hele eller dele af Keldsø og Keldsø enge, der sker på baggrund
af en samlet plan.
§ 3 Arealernes drift og anvendelse
Landbrugsjord i omdrift kan udnyttes som hidtil. Dog er tilplantning samt flerårige
udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. juletræer, energipil og elefantgræs ikke tilladt.
Landbrugsarealerne må ej heller gro til men skal uanset driften holdes lysåbne. For arealer vist
med særlig signatur, (udyrket areal), henvises til § 10, stk. 1.
Stk. 2. Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må ikke tilstandsændres, herunder
omlægges, gødskes, sprøjtes eller kalkes. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde dispensere til
brug af bekæmpelsesmidler til f.eks. bjørneklo.
Stk. 3. Eksisterende løvtræsarealer skal opretholdes.
Stk. 4. Der må ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn må vedligeholdes ved enkelte
genplantninger med hjemmehørende løvtræarter. Historiske læhegn skal bevares til de forgår
af sig selv. I forbindelse med første plejeplan udpeges de historiske læhegn.
Stk. 5. Deponering og permanent oplag af maskiner må ikke finde sted inden for
fredningsområdet.
Stk. 6. Der må ikke etableres nye grøfter eller dræn. Eksisterende dræn og grøfter kan
fastholdes og vedligeholdes men må ikke intensiveres. Vandløbsbygværket under broen ved
Villingerødvej, Keldsø Å, må ikke ændres for større vandgennemstrømning (vandsluget).
Stk. 7. Drikkevandindvinding kan fortsætte som hidtil.
Stk. 8. Haver kan, uanset ovennævnte bestemmelser, udnyttes som hidtil og herunder
tilplantes eller omlægges på sædvanlig vis, men havearealerne må ikke udvides. Afskærmende
beplantning omkring skæmmende driftsbygninger er tilladt.
§ 4 Byggeri mv.
Der må ikke etableres nye boliger i området, herunder hverken i eksisterende bebyggelse eller
som nybyggeri. Dette gælder dog ikke medhjælper- og generationsskifteboliger, der på
fredningstidspunktet lovligt kan etableres i medfør af Lov om planlægning § 36 stk. 1 nr. 12
(på landbrug større end 30 ha).
Stk. 2. Der må ej heller opføres anden ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og
lignende. Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste
indretninger uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan
opføres på arealer som er omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have og
gårdspladsareal”.
Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for ombygning af eksisterende bygninger eller for
udvidelse af eksisterende lovlige boliger op til 250 m2 bruttoetageareal efter fredningsnævnets
godkendelse for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse og placering. Opsætning af
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solceller kræver tillige fredningsnævnets godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for indvendig
ombygning af eksisterende bygninger.
Stk. 4. Bygninger som er nødvendige for landbrugsdriften kan opføres i tilknytning til
eksisterende bebyggelse efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet for så vidt angår
byggeriets udformning, størrelse og placering.
Stk. 5. Oprettelse af pelsdyrfarme og fjerkræfarme uden for eksisterende bygninger samt
oprettelse af drivhusgartnerier er ikke tilladt, da disse vurderes at være særligt landskabeligt
skæmmende.
Stk. 6. Der er ligeledes forbud mod opførelse af ridehaller.
Stk. 7. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for får, kreaturer og
lignende efter fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering.
Stk. 8. Byggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og det omkringliggende landskab.
§ 5 Faste konstruktioner og anlæg
Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg,
solcelleanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne.
Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og
driftsbygninger.
Stk. 2. Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller
lignende, og teltslagning må ikke finde sted.
Stk. 3. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner og
landingsbaner for fly og helikoptere mv. er ikke tilladt. Dog kan den eksisterende skydebane
på matr.nr. 5b Villingerød By, Esbønderup fortsætte i hidtidige lovlige omfang, men må ikke
udvides.
Stk. 4. Der må alene opsættes sædvanlige landbrugshegn til husdyrbrug (neutralt trådhegn på
hegnspæle), som tillader vildtet at bevæge sig frit over arealerne. Hegnene skal holdes i
jordfarver og usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. blafrehegn og træhegn
(hestehegn).
Stk. 5. Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af
plejemyndigheden og med placering efter aftale med lodsejeren.
Stk. 6. Der må ikke anlægges nye veje eller ændres belægning på eksisterende veje.
Almindelig vedligeholdelse af mark- og skovveje med eksempelvis sten, brædder eller grus er
tilladt. Nye stier, som efter fredningen er tilladt, kan etableres.
Stk. 7. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i
forbindelse med pleje, anlæg af stier mv., f.eks. stenter, drikkeanlæg, fangfolde og lignende.
Stk. 8. Fredningen er ikke til hinder for etablering af cykelstier langs de større veje inden for
fredningsområdet efter fredningsnævnets godkendelse. Langs Villingerødvej skal eventuel
cykelsti etableres således, at den ikke skjuler den gamle stenbro på vejens østlige side.
§ 6 Terrænændringer mv.
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Terrænændringer herunder råstofindvinding er ikke tilladt. Dog kan der ske terrænændringer
som led i en naturgenopretning, jf. § 2, eller som mindre terrænændringer i forbindelse med
byggeri og anlæg efter fredningsnævnets godkendelse.
§ 7 Offentlighedens adgang
Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i
gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til
fods eller cykel, jf. naturbeskyttelseslovens § 26.
Stk. 2. Eksisterende stier, som vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke
nedlægges. Fredningsnævnet kan godkende, at stiers, vejes og markvejes nuværende tracé
kan ændres, såfremt den samlede stiforbindelse gennem landskabet ikke afbrydes, og
offentlighedens mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes.
Stk. 3. Senest 1 år efter fredningens gennemførelse skal de på fredningskortet angivne nye
stier etableres på plejemyndighedens foranledning.
§ 8 Naturpleje
Plejemyndigheden gennemfører pleje af de fredede arealer. For pleje gælder den til enhver tid
gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer. Plejen tilrettelægges, så den opfylder
fredningens formål, og således at de arealer, der i medfør af fredningen udgår permanent af
omdrift, holdes lysåbne tilsvarende beskyttede enge og overdrev inden for fredningsområdet.
Moseområderne plejes, så de holdes overvejende lysåbne. Plejen skal i øvrigt tilrettelægges
med henblik på øget biodiversitet i forhold til den enkelte naturtype.
Stk. 2. Gribskov og Helsingør kommuner er plejemyndighed på de private og kommunalt ejede
arealer, mens Naturstyrelsen er plejemyndighed på de statsejede arealer.
Stk. 3. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område senest 1 år efter
fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere for højst
10 år.
Stk. 4. Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle
detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål, og
kan ud over initiativer til natur- og landskabspleje indeholde forslag til etablering af primitive
publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke, affaldskurve og stenter, samt opsætning af
sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr.
Stk. 5. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at
udtale sig om forslaget til plejeplan.
Stk. 6. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke
uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse.
§ 9 Jagt
Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og
vildtforvaltning.
Stk. 2. Dog må der kun helt undtagelsesvist ske regulering af vildt uden for jagtsæsonen.
Stk. 3. Der må ikke opdrættes eller udsættes vildt.
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§ 10 Særbestemmelser
Det med særlig signatur viste areal på del af matr.nr. 1i Esbønderup Kloster, Esbønderup, del
af 4a, 5a og 5b Villingerød By, Esbønderup samt del af 20a, 20b, 20c, 20d og 21o Havreholm
By, Hornbæk der er angivet med særlig signatur på fredningskortet, skal henligge udyrket og
må ikke oppløjes, gødskes, sprøjtes eller kalkes. Der må ej heller drænes yderligere.
Stk. 2. Nåletræer på del af matr.nr. 2a Havreholm By, Hornbæk i Helsingør kommune skal
afdrives, når de er hugstmodne, dog senest 6 år efter fredningens gennemførelse. Der må ikke
genplantes efter hugst.
Stk. 3. Det enligt stående fuldkronede markante løvtræ på matr.nr. 1i Esrumkloster,
Esbønderup må ikke fældes eller beskæres. Inden for kronens projektion (kronebredden), dog
mindst 30 m i diameter, må der ikke sprøjtes, gødes og jordbehandles.
§ 11 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
§ 12 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft så snart Fredningsnævnet har offentliggjort
forslaget i Statstidende. Det har som konsekvens at søbunden i den tørlagte Keldsø, jf. særlig
signatur på fredningskortet, ikke må opdyrkes så længe sagen verserer.
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