
Veddinge Bakker 

 
5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål 

 

1. at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningskorridorer 

for plante- og dyreliv blandt andet ved at naturområder sikres udvidelse og sammenhæng 

samt naturforbedrende pleje, 

 

2. at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder at sikre, at området 

fremtræder som et overvejende åbent landskab afbrudt af småskove, krat og levende 

hegn, 

 

3. at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse, 

 

4. at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder offentlighedens adgang til 

området via stisystemer, 

 

5. at sikre at anvendelsen af den nedlagte radiostation, så vidt muligt anvendes til formål, 

som understøtter fredningens formål, herunder eksempelvis naturformidling, undervisning 

eller udstilling samt lignende almene formål, 

 

6. at skabe grundlag for naturpleje, 

 

7. at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura2000- 

habitatområde nr. 244 for Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er udpeget for. 

 

§ 2 Fredningsområdet 

 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 

 

§ 3 Bevaring af området 

 

Stk. 1. Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en 

tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved forudgående 

dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring 

eller rekreativ anvendelse. 

 

Stk. 2. Den del af fredningen, som er omfattet af Natura 2000, er underlagt den til enhver tid 

gældende Natura 2000-plan og tilhørende kommunale og statslige handleplaner. 

 

Stk. 3. Fredningsnævnets dispensation erstatter ikke andre nødvendige tilladelser, 

dispensationer mm. 

 

§ 4 Arealernes drift og anvendelse 

 

Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3: 

Stk. 1. Arealer, der på tidspunktet for fredningen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og 

som er angivet på kortbilag 2, skal fremover henligge som natur. Det betyder bl.a. at 

naturområderne ikke må omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, tilplantes, gødskes, 

sprøjtes med bekæmpelsesmidler eller på anden måde tilstandsændres, så naturværdierne 



forringes. Ved afgræsning skal græsningstrykket fastsættes af plejemyndigheden, så det 

understøtter en positiv udvikling af områdets biodiversitet. 

 

Stk. 2. Eksisterende vandløb må ikke rørlægges. Der må heller ikke uden dispensation fra 

Fredningsnævnet ændres på deres forløb. 

 

Landbrugsarealer: 

Stk. 3. Landbrugsarealer med en genopdyrkningsret, jf. kortbilag 2, ekstensiveres permanent. 

Arealerne må herefter ikke omlægges, jordbearbejdes, tilsås, gødskes, kalkes, behandles med 

pesticider og lignende eller tilplantes med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder som for 

eksempel energipil. Arealerne skal herefter holdes overvejende lysåbne med mulighed for islæt 

af træer og buske af hensyn til den biologiske mangfoldighed.  

 

På de permanent ekstensiverede landbrugsarealer må der tilskudsfodres som hidtil, men 

plejemyndigheden kan anvise, hvor tilskudsfodringen skal ske, så særligt næringsfølsomme 

naturarealer friholdes for tilskudsfodring (og dermed indirekte gødskning). 

 

Stk. 4. Øvrige landbrugsarealer kan dyrkes som hidtil, men må ikke tilplantes eller dyrkes med 

flerårige udsigtshæmmende afgrøder. Disse arealer kan ekstensiveres og overgå til 

naturarealer, som holdes overvejende lysåbne med mulighed for islæt af træer og buske af 

hensyn til den biologiske mangfoldighed. 

 

Skov 

Stk. 5. Skovarealer skal henligge som urørt skov, men med mulighed for plejeindgreb, 

herunder skovgræsning, der har til formål at øge den biologiske mangfoldighed. Eksisterende 

nåleplantager kan dog afdrives og genplantes med hjemmehørende træarter eller henligge 

som lysåben natur. 

 

Læhegn: 

Stk. 6. Der må ikke etableres nye læhegn uden fredningsnævnets dispensation. Eksisterende 

læhegn må vedligeholdes ved genplantninger med hjemmehørende løvtræarter. 

 

Natura 2000: 

Stk. 7. Pleje af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 området skal ske i 

overensstemmelse med den til en hver tid gældende Natura 2000 plan, de deraf følgende 

kommunale og statslige handleplaner, og inden for rammerne af den til enhver tid gældende 

plejeplan. 

 

Generelt: 

Stk. 8. Bestemmelserne i § 4 stk. 3-6 gælder ikke inden for ”bebyggelse med have”, jf. 

fredningskortet. 

 

§ 5 Byggeri mv. 

 

Stk. 1. Der må ikke etableres nye boliger i området, hverken i eksisterende bebyggelse eller 

som nybyggeri.  

 

Stk. 2. Der må heller ikke opføres anden ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og 

lignende. Forbuddet omfatter også legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste 

konstruktioner uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Legeredskaber, terrasser og 

andre faste konstruktioner kan dog opføres på arealer, som er omfattet af fredningskortets 

signatur ”bebyggelse med have”. 

 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for ombygning af eksisterende bygninger eller for 

udvidelse af eksisterende lovlige boliger efter Fredningsnævnets forudgående godkendelse af 



byggeriets ydre udformning, størrelse og placering. Opsætning af solceller kræver 

fredningsnævnets forudgående dispensation. 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 Fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets 

udformning, størrelse og placering. 

 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets dispensation kan 

etableres gårdbutikker med lokale råvarer, Bed & Breakfast o.lign. i eksisterende bygninger 

eller mindre café i radiostationens bygninger. 

 

Stk. 6. Oprettelse af pelsdyrfarme og fjerkræfarme uden for eksisterende bygninger samt 

oprettelse af drivhusgartnerier er som særligt landskabsmæssigt skæmmende ikke tilladt. 

 

Stk. 7. Det er ikke tilladt at opføre ridehaller. 

 

Stk. 8. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af nødvendige læskure for får, geder, 

heste, kreaturer og lignende efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning, 

størrelse og placering. 

 

Stk. 9. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres en shelterplads med muldtoilet 

efter aftale med lodsejeren. 

 

Stk. 10. Fredningen er ikke til hinder for, at vandværker og lignende med fredningsnævnets 

dispensation kan udvide og renovere deres bygninger og/eller distributionsanlæg, såfremt 

vandværket finder det nødvendigt. 

 

Stk. 11. Byggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og det omkringliggende landskab. 

 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 

 

Stk. 1. Faste anlæg og konstruktioner, som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, 

transformerstationer, solcelleparker og master, må ikke etableres inden for fredningsområdet, 

og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet 

belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. 

 

Stk. 2. Deponering af jord, byggeaffald, eller andet der kan virke skæmmende i det fredede 

området må ikke finde sted. 

 

Stk. 3. Uden for have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller 

lignende. 

 

Stk. 4. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for 

fly og helikoptere herunder modelfly og andre droner m.m. er ikke tilladt. Ridebaner på op til 

20x40 m kan etableres i tilknytning til eksisterende bygninger på ikke-kuperet terræn, med 

naturligt underlag (græs/grus), umalet træhegn/sædvanligt landbrugshegn og uden belysning. 

 

Stk. 5. Kreatur/dyrehegn skal være almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug. 

Fredningsnævnet kan godkende andre typer hegn til dyr, der understøtter en særlig form for 

naturpleje. 

 

Stk. 6. Nye hegn omkring haver skal være levende hegn.  

 



Stk. 7. Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af 

plejemyndigheden. Reklameskilte er ikke tilladt inden for fredningen. 

 

Stk. 8. Der må ikke anlægges nye veje eller ændres type af belægning på eksisterende veje. 

Almindelig vedligeholdelse af asfaltveje samt mark- og skovveje med fx sten eller grus er 

tilladt. 

 

Stk. 9. Nye stier må anlægges i overensstemmelse med fredningskortet. Herudover kan nye 

stier anlægges efter nærmere aftale med plejemyndigheden. 

 

Stk. 10. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i 

forbindelse med pleje, fx stenter, drikkeanlæg, fangfolde og lignende. 

 

Stk. 11. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres en trappe fra Skamlebæksletten 

og ned til stranden. 

 

§ 7 Terrænændringer mv. 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. 

 

Undtaget fra forbuddet er; 

 

• Terrænændringer som led i naturgenopretning, herunder etablering af mindre 

paddevandhuller, 

• Terrænændringer som led i videnskabelige, herunder arkæologiske undersøgelser i 

området, 

• Mindre terrænændringer i private haver, 

 

Kystsikring er ikke tilladt inden for det fredede område. 
 

§ 8 Offentlighedens adgang 

 

Stk. 1. 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, dog med 

nedenstående tilføjelser. 

 

Stk. 2. På arealer, som på fredningstidspunktet er offentligt ejede, er der uanset fremtidigt 

ejerforhold fri fladefærdsel overalt til fods og på alle tider af døgnet i medfør af fredningen. 

Dette gælder også for arealer, som på fredningskortet er angivet med signaturen ”Fri 

fladefærdsel”, jf. fredningskortet. Fremover skal der være adgang til disse arealer i 

overensstemmelse med reglerne for adgang til offentligt ejede arealer i naturbeskyttelsesloven 

og den hertil knyttede bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen.  

 

Stk. 3. På de på fredningstidspunktet offentligt tilgængelige arealer må hegn ikke begrænse 

offentlighedens mulighed for fladefærdsel. Er arealet hegnet skal det være forsynet med 

stenter, klaplåger eller lignende. Tilsynsmyndigheden kan kræve uvane dyr fjernet fra arealer 

med offentlig adgang, jf. fredningskortet.  

 

Stk. 4. Eksisterende stier, som vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke 

nedlægges. Fredningsnævnet kan godkende, at stiers, vejes og markvejes nuværende tracé 

kan ændres, hvis den samlede stiforbindelse gennem landskabet ikke afbrydes, og 

offentlighedens mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes. 



 

Stk. 5. Der udlægges nye trampestier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne 

kan etableres som trampespor eller slåede 1,5 meter brede stier, og færdsel må kun ske til 

fods. Plejemyndigheden skal inden for 2 år efter fredningens gennemførelse have etableret de 

på kortet viste nye stier. Yderligere stier kan etableres efter aftale med lodsejeren. 

 

Stk. 6. Hvor adgang til de på fredningskortet udpegede stier forhindres ved hegning af hensyn 

til græssende husdyr, skal stierne holdes åbne og tilgængelige for offentligheden med stenter, 

klaplåger, færiste eller lignende.  

 

Stk. 7. Plejemyndigheden sikrer, at de stier som fremgår af fredningskortet, er afmærkede i 

terrænet og dermed synlige for publikum.  

 

Stk. 8. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler 

for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. Plejemyndigheden kan tillige begrænse 

offentlighedens adgang til folde med syge dyr, uvane dyr eller dyr med unger. 

 

Stk. 9. Hunde skal føres i snor, undtagen på egne arealer. På stranden reguleres dette dog af 

gældende lovgivning, dvs. at hunde skal føres i snor fra april til september. 

 

Stk. 10. Offentligt udbudte arrangementer i form af vandringer/løb på stiforløbet med mere 

end 30 deltagere kræver fredningsnævnets dispensation. 

 

§ 9 Naturpleje og naturgenopretning 

 

Stk. 1. Pleje af søer, overdrev, enge, heder og moser skal bevare og fremme plantesamfund 

med arter, der er karakteristiske for naturtyperne, samt i videst muligt omfang fremme et rigt 

og varieret dyreliv. Plejen skal i særlig grad tage sigte på bevaring af sårbare og sjældne arter 

af planter og insekter, og plejen skal til enhver tid udføres på en sådan måde, at den bidrager 

til målopfyldelse af den gældende Natura 2000-plan og de dertil hørende kommunale og 

statslige handleplaner. 

 

Stk. 2. Arter der er angivet på Naturstyrelsens Sortliste som invasive, samt problemarter som 

Gyvel, bekæmpes helt eller delvist (Gyvel) over alt inden for fredningsområdet. Hvis lodsejer 

ikke foretager nødvendig bekæmpelse, gennemfører plejemyndigheden så vidt muligt den 

fornødne bekæmpelse. Plejemyndigheden bekæmper dog ikke invasive arter som forekommer 

i private haver. 

 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for genskabelse af den naturlige hydrologi i området efter 

fredningsnævnets nærmere godkendelse. 

 

Stk. 4. På længere sigt er fredningen ikke til hinder for plejetiltag, der genopretter en 

selvforvaltende natur med fri dynamik og naturlige processer (rewilding) efter en samlet plan 

og fredningsnævnets dispensation. 

 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for at der kan etableres paddevandhuller. Placering og 

udformning af padde-vandhuller skal godkendes af fredningsnævnet og kommunen.  

 

§ 10 Plejemyndigheden 

 

Stk. 1. Odsherred Kommune er plejemyndighed på de private og kommunalt ejede arealer, 

mens Naturstyrelsen er plejemyndighed på de statsejede arealer. 

 

Stk. 2. Plejemyndighederne udarbejder en samlet plejeplan for det fredede område inden for 2 

år efter fredningens gennemførelse. 



 

Stk. 3. Plejeplanen skal gælde indtil udløbet af den gældende Natura 2000 plan. De 

efterfølgende plejeplaner skal følge planperioderne for og være koordinerede med Natura 2000 

planerne. 

 

Stk. 4. En plejeplan kan fx indeholde foranstaltninger som; 

- afgræsning, høslæt m.v. med henblik på at sikre naturtyper og arter gunstig 

bevaringsstatus samt at områderne i det væsentlige holdes lysåbne, 

- sikrer, at eksisterende beplantning kan fjernes, nedskæres m.v., 

- betyder, at der kan etableres mindre anlægsarbejder, herunder etablering af primitive 

publikumsforanstaltninger, fx borde, bænke, affaldskurve og mindre informationstavler, 

samt opsætning af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr, 

- sikrer muligheden for eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. 

 

Stk. 5. Plejemyndigheden skal senest to år efter fredningens gennemførelse have etableret de 

nye stier, som fremgår af fredningskortet. Plejemyndigheden fjerner krat og anden 

bevoksning, flytter hegn, udlægger spang og etablerer stenter eller klaplåger, hvor det er 

nødvendigt ved (gen-)etablering af stier i fredningen. Yderligere stier kan etableres efter aftale 

med lodsejeren. 

 

Stk. 6. Ejeren har ret til selv at udføre plejeforanstaltninger i henhold til en plejeplan inden for 

en af plejemyndigheden fastsat frist, jf. plejebekendtgørelsen. Ved træfældning tilfalder det 

fældede træ, ejeren, hvis det fjernes inden en af plejemyndigheden fastsat frist. Ejeren kan 

ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel af fældet træ eller kørsel til fast vej. 

 

Stk. 7. Grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening skal gives mulighed for at 

udtale sig om forslag til plejeplaner. 

 

Stk. 8. Hvis der er uenighed om indholdet af en plejeplan, forelægges de specifikke uenigheder 

for Fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af 

fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016. 

 

Stk. 9. Plejemyndigheden har ret til efter forudgående drøftelse med ejeren at udføre natur- 

og landskabspleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål, jf. ovennævnte 

plejebekendtgørelse. 

 

§ 11 Jagt 

 

Jagt er tilladt efter de til enhver tid gældende regler i jagtloven, undtagen på følgende 

matrikler; 6p og 25d Veddinge By, Fårevejle samt 7a, 7bm, 7bn, 7bo, 7m og 7l Ordrup By, 

Fårevejle, hvor der er jagtforbud, og hvor der ikke må opdrættes eller udsættes vildt, jf. 

fredningskortet. 

 

§ 12 Særbestemmelser for den tidligere radiostation, matr.nr. 7m Ordrup By, 

Fårevejle 

 

Stk. 1. Bygningerne, som har udgjort den tidligere radiostation, kan bevares. Eventuel ny 

bebyggelse til erstatning for det eksisterende skal ske med samme placering og fodaftryk, og 

med maksimalt samme højde som det eksisterende byggeri. 

 

Stk. 2. De befæstede arealer omkring radiostationen, jf. fredningskortet, kan anvendes som 

parkeringsareal men må ikke bebygges. 

 

Stk. 3. Der må ikke oprettes selvstændige boliger i eksisterende eller nye bygninger. Brugen af 

bygningerne skal så vidt muligt understøtte fredningens formål. 



 

§ 13 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

§ 14 Ophævelse af eksisterende fredning 

 

Fredningen af Veddinge Bakker fra 1. marts 1965 ophæves i forbindelse med gennemførelsen 

af nærværende fredning. 

 

§ 15 Retsvirkning 

 

Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft så snart Fredningsnævnet har offentliggjort 

forslaget i Statstidende. Det betyder blandt andet, at arealer hvorpå der i 2020 blev meddelt 

et §34-forbud efter naturbeskyttelsesloven ikke må opdyrkes, omlægges, jordbearbejdes, 

tilsås, gødskes, kalkes, behandles med pesticider og lignende eller tilplantes med flerårige, 

udsigtshæmmende afgrøder som for eksempel energipil. 
 


