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              FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 
                                                      Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

                                                                       Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Afgørelse 
 

 

 

Den 22. november 2021 

FN-ØSJ-40-2021 

 

 

 

 

 

Afgørelse om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med behandling af 

forslaget om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk Kommune og Lejre Kommune. 

 

 

 

Sagens baggrund 

 

Danmarks Naturfredningsforening fremsatte den 8. juni 2021 forslag om fredning af Tempelkrog Nord i 

Holbæk Kommune og Lejre Kommune. Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 77 hektar. 

 

I fredningsforslaget er formålet med fredningen beskrevet således:  

 

Fredningen har til formål 

 

• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, således at området fremtræder som et 

overvejende åbent landskab. 

 

• at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til sø, vandløb og naturarealer i området, 

herunder særligt det rige fugleliv, 

 

• at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre offentlighedens 

muligheder for at færdes og opholde sig i området, 

 

• at skabe grundlag for naturpleje, 

 

• at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura2000-område 

Egernæs med holme og Fuglsø nr. 247 er udpeget for. 
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Regelgrundlaget for fredningsnævnets afgørelse 

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, nr. 1, at loven finder anvendelse på planer og programmer, 

som enten fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om en 

vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets 

bevaringsmålsætninger, og som udarbejdes eller vedtages af en myndighed, udarbejdes med henblik på 

Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure og udarbejdes i henhold til 

love, administrative retsforskrifter eller administrative beslutninger. Det fremgår af § 2, stk. 2, at loven også 

finder anvendelse på ændringer i planer og programmer. 

 

I miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, er anført de typer af planer og programmer, hvor det er 

obligatorisk at udarbejde en miljørapport og foretage en miljøvurdering.  

 

I miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, er anført de typer af planer og programmer, som skal undergå en 

screening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport og foretages en 

miljøvurdering.  

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, at myndigheden skal gennemføre en vurdering af, 

om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og 

kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne 

planer eller programmer, og det fremgår af lovens § 8, stk. 2, nr. 2, at vurderingen af, om planer og 

programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet også skal gennemføres, hvis disse i øvrigt fastlægger 

rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 10, at myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og 

programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden 

inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32. 

 

 

Det faktiske grundlag for fredningsnævnets afgørelse 

 

Der er praksis for, at sagsrejserne skal tilvejebringe grundlaget for fredningsnævnets afgørelse om 

miljøvurdering, og Danmarks Naturfredningsforening har som bilag til sit fredningsforslag indsendt et 

sådant materiale til fredningsnævnet.  

 

Herefter har Fredningsnævnet for Østsjælland i det følgende skema opstillet det faktuelle grundlag, som 

nævnet navnlig lægger vægt på ved sin afgørelse: 

 

 

Titel Fredningsforslag for Tempelkrog Nord 
Beskrivelse af 
fredningsforslaget 

Fredningsforslaget omfatter 77 ha 
Fredningen har til formål, 
1. at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, 

således at området fremtræder som et overvejende åbent 
landskab. 
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2. at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig 

til sø, vandløb og naturarealer i området, herunder særligt 
det rige fugleliv, 
 

3. at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder 
at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes 
og opholde sig i området, 
 

4. at skabe grundlag for naturpleje, 
 

5. at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og 
naturtyper, som Natura2000-område Egernæs med holme og 
Fuglsø nr. 247 er udpeget for. 

 
Kort over området 

Ansvarlig 
myndighed 

Fredningsnævnet for Østsjælland 
c/o Retten i Roskilde 
Ved Ringen 1 
4000 Roskilde 
 

Sendes i høring 
hos 
 

Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Lejre 
Kommune og Holbæk Kommune. 

Omfatter fredningsforslaget forhold, der efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, betyder, at der 
skal udarbejdes miljørapport og –vurdering?: 
Er 
fredningsforslaget 
omfattet af lovens 
bilag 1 eller 2? 
(udgør rammen for 
fremtidige 
anlægstilladelser) 

nej Forslaget udgør ikke rammen for fremtidige 
anlægstilladelser. 
 

Medfører 
fredningsforslaget 

nej Ca. 0,5 ha i det nordøstlige hjørne af det område, 
som foreslås fredet, er udpeget som Natura2000-
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krav om vurdering 
af virkning på et 
internationalt 
naturbeskyttelseso
mråde? (forventes 
at medføre 
væsentlig 
påvirkning af 
natura2000-
område) 

område nr. 239 for Ryegård Dyrehave, Bramsnæs 
og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø. 
Det omfatter Habitatområde H247 for Egernæs 
med holme og Fuglsø. 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
fremgår af tabellen nedenfor. 
Fredningen får til formål at bevare og forbedre 
naturværdierne i området, herunder at medvirke 
til at sikre gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
Fredningen vil derfor direkte understøtte 
målsætningerne i Natura 2000-planen. Da 
fredningen alene tilfører området et jagtforbud, 
som sigter mod at beskytte fuglelivet, vil 
plantearter og naturtyper, som Natura 2000-
området sigter mod at beskytte, kun i begrænset 
omfang blive påvirket af fredningen.  

 

 
 
Indvirkning på miljøet 
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Bemærkninger 

Fredningsforslagets indvirkning 
på eller relevans for andre 
projekter og aktiviteter 
 

  x  Fredningen lægger ikke op til hverken 
byggeri eller tekniske anlæg. 
Fredningen har ej heller relevans for 
andre aktuelle projekter eller 
aktiviteter. 
 

Fredningsforslagets indvirkning 
på eller relevans for anden 
planlægning og lovgivning 
 

  x  Der er ikke udlagt råstofområder eller 
arealer til byudvikling mv. inden for 
fredningsområdet. 

Vurdering af fredningsforslagets 
miljømæssige indvirkning i 
forhold til størrelse, geografisk 
udbredelse og indbyrdes 
påvirkning 
 

  x  Fredningen vurderes ikke at have en 
miljømæssig indvirkning på 
omgivelserne. 
 

By- og kulturmiljø      
Bymiljø/bygninger 
 

  x  Fredningen berører ikke bestående 
bymiljøer, og huse med haver og 
gårdspladser mm. er undtaget fra 
frednings-bestemmelserne. 
 

Fortidsminder 
 

  x  En lille del af fredningsområdet er 
udpeget som kulturarvsareal. Af 
Kulturstyrelsens database fremgår 
følgende: 
Voldsted (sb. 28) beliggende på en naturlig, 
langstrakt banke ned mod tempelkrogen (Isefjordens 
bund). Der pløjes til stadighed (2003) munkesten op 
på stedet, men faste fundamenter findes ikke mere. 
En udgravning i 1928 viste fundamenterne af en 
firsidet bygning, som var best bevaret mod nord. På 
den østlige side af banken findes en ertebølle 
skaldynge (sb. 29), som i dag er stærkt nedpløjet. 
Fredningen vurderes at få en yderligere 
beskyttende effekt på eventuelle 
kulturhistoriske fortidsminder i jorden. 
 

Befolkningens 
sundhed/sikkerhed 

     

Handicappede og 
mobilitetshæmmede personer 
 

  x  Fredning lægger ikke op til yderligere 
stier end dem som allerede findes i 
området. 
 

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

  x  Der gives ikke mulighed for anvendelse 
af området til aktiviteter, der kan give 
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 risiko for brandfare, eksplosion eller 
giftpåvirkning. 
 

Forurening      
Jordforurening, håndtering og 
flytning 
 

  x  Der forekommer ikke jordforurening 
inden for fredningsområdet. At 
fredning forbyder terrænregulering og 
jordflytning er således uden betydning. 
 

Vand      
Grundvandsforhold 
 

  x  Fredningen vurderes ikke at få nogen 
effekt på grundvandsforhold. 
 

Jord      
Jordbund og jordarealer 
 

  x  Ingen relevante forhold inden for 
fredningsområdet. 
 

Luft      
Luftforurening og påvirkning af 
luftkvaliteten 
 

  x  Ingen relevante forhold inden for 
fredningsområdet. 

Klima      
Klimatiske faktorer som 
drivhusgasser, klimatilpasning 
mv. 
 

 x   Fredningen vil have gavnlig effekt på 
co2, når der udtages arealer 
permanent af landbrugsdriften, da der 
så vil kunne akkumuleres kulstof i 
jorden, som ikke frigives i forbindelse 
med jordbearbejdning. 
 

Trafik      
Trafikafvikling/-belastning samt 
trafikstøj og trafiksikkerhed 
 

  x  Fredningen medfører ikke ændringer i 
adgangsveje, trafikafvikling eller 
eksisterende vejforløb. 
 

Natur      
Internationale 
naturbeskyttelsesområder 
(Natura2000, Ramsar mv.) 
 

 x   Fredningen vurderes at være neutral 
eller positiv i forhold til Natura2000-
område nr. 239. 

Sjældne, udryddelsestruede 
eller fredede dyr, planter eller 
naturtyper 
 

 x   Fredningen vurderes at være til gavn 
for områdets sjældne arter og 
naturtyper og generelt styrke 
biodiversiteten i området. Særligt 
fuglelivet vil nyde godt af fredningen. 
 

Naturbeskyttelse (§3) 
 

 x   Fredningen vil give plejemyndigheden 
plejeret i naturområderne, og dermed 
medvirke til at forhindre, at lysåbne, 
beskyttede naturtyper vokser ud af 
beskyttelsen. 
 

Spredningskorridorer/økologiske 
forbindelser 
 

 x   Fredningen vil medvirke til at 
opretholde og forbedre områdets værdi 
som spredningskorridor/økologisk 
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forbindelse mellem naturarealer både 
inden for fredningsområdet og i 
sammenhæng med naturområder uden 
for fredningsområdet. 
 

Landskab      
Bevaringsværdige landskaber, 
geologi, kystlandskaber mv. 
 

 x   Fredningen vil sikre fortsat synlighed af 
bevaringsværdige landskaber og 
kystlandskabets samlede indtryk. 
 

Andet      
Kumulativ effekt sammen med 
andre planer og projekter 
 

  x  Ingen relevante forhold 

Miljøpåvirkning af 
grænseoverskridende karakter 
 

  x  Ingen relevante forhold 

 

 

Høring af berørte myndigheder 

 

Fredningsnævnet har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1, foretaget høring af berørte 

myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til fredningsforslaget er: 

Slots- og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Lejre Kommune og Holbæk Kommune.  

 

Ingen af de disse myndigheder har haft bemærkninger til høringen. 

 

 

Afgørelse og begrundelse 

 

Fredningsnævnet afgør, at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering. 

 

Fredningsnævnet har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at fredningsforslaget alene fastlægger 

anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og på 

at de miljømæssige indvirkninger, der ikke betragtes som væsentlige, i langt overvejende grad er positive 

for miljøet.  

 

Fredningsnævnet bemærker særligt for så vidt angår ca. 0,5 ha i det nordøstlige hjørne af det berørte 

område, at dette område er udpeget som Natura 2000-område nr. 239 for Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og 

Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø og omfatter habitatområde H247 for Egernæs med holme og 

Fuglsø. Fredningsnævnet finder, at målsætningerne i Natura 2000-planen vil blive understøttet af 

fredningsforslagets formål om at beskytte og forbedre de biologiske værdier og formål om at medvirke til 

at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for. 

Fredningsnævnet finder desuden, at fredningsforslaget ikke kan forventes at medføre væsentlig påvirkning 

af Natura 2000-området eller de tilstødende arealer. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet på baggrund af oplysningerne i den screening, der er foretaget af 

Danmarks Naturfredningsforening og resultaterne af høringerne og ud fra de i øvrigt foreliggende 
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oplysninger, og afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1, og 

jf. bilag 3 til miljøvurderingsloven og jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. 

 

Fredningsnævnet bemærker, at denne screeningsafgørelse ikke indeholder en stillingtagen til, om der skal 

gennemføres en fredning og i hvilket omfang, men denne afgørelse er alene en afgørelse om, at 

fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om 

fredning. 

 

Sagens behandling 

 

I afgørelsen om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med behandling af 

forslaget om fredning af Tempelkrog Nord, har deltaget dommer Linda Lauritsen (formand), Rolf Dejløw 

(udpeget af miljøministeren) og Niels Boye Jakobsen, (udpeget af miljøministeren) og Per Fynboe (udpeget 

af Holbæk Kommune) og Ole Møller (udpeget af Lejre Kommune).  

 

Fredningsforslaget er bekendtgjort i Statstidende den 8. juli 2021. Der er afholdt offentligt møde og 

besigtigelse den 25. august 2021. 

 

Afgørelsen om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering, er truffet i enighed. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.  

 

 

Linda Lauritsen 

formand 

 

 

Klagevejledning  

 

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM): En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en 

miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den 

lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.  

 

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. lov om naturbeskyttelse § 43 

afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.   

  

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43:  

  

• ejere og brugere,  

• enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om 

sagens afgørelse,  
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• statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt  

• organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner, og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 

generelle pris- og lønindeks, som løbende offentliggøres i forslag til finanslov med virkning for klager, der 

modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Klagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på 

sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.    

  

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.   

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.   

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast 

i partshøring.  

 

 


