
Naturklagenævn på besøg i 
Gadstrup - igen 

Med formand Inger Vaaben (i midten) i spidsen besigtigede Naturklagenævnet i går det fredede område ved Gadstrup Kirke. 
Kjeld Beyer (th.) vil gerne have lov til at bygge tre parcelhuse i det ene hjørne af grunden. Foto: Kim Rasmussen 

Medlemmerne af Naturklage-
nævnet besigtigede i går efter-
middag endnu en gang det 
stærkt omdiskuterede fredede 
område ved Gadstrup kirke.  
Gadstrup: Argumenterne stod i kø, da 
både tilhængere og modstandere til det 
sidste forsøgte at påvirke Naturklagenæv-
nets medlemmer, da de i går aflagde be-
søg i Gadstrup.  

Det følsomme emne på dagsordenen 
var besigtigelse af det fredet område ved 
Gadstrup kirke, som ejeren af grunden, 
Kjeld Beyer, gerne vil have bygget tre 
parcelhus på.  

- Men det er en hån mod en afdøds øn-
sker. DysseHans ville ikke have ønsket, 
at fredningen ændres. Vi er her ude i rene 
og skære private kommercielle interesser, 
sagde Frede Christiansen, der sidder i 
Gadstrup Menighedsråd og Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalkomite i 
Ramsø.  

Han henviste til, at den, tidligere ejer af 
den omstridte stykke jord, Hans Ander-
sen, i sin tid frivilligt lod området indgå i 
Exnerfredningen, der ikke alene blev 
gennemført i Ramsø kommune, men for 
jordlodder omkring kirker landet over. 
Hensigten var at beskytte det frie udsyn 
til kirkerne.  

- Vi skal da ikke leve i en verden, hvor 
de døde bestemmer over de levende. Tin-
gene ændrer sig altså over tid, replicerede 
Kjeld Beyer. 
 
Inspektion 
Tidligere på dagen var medlemmerne af 
Naturklagenævnet ankommet, og sam-
men med de forskellige involverede par-
ter tog de området under besigtigelsen.  

Mellem borgerne, der var mødt op, var 
blandt andet borgmester Poul Lindor 
Nielsen (S). Der var ejer og nabo til grun-

den, repræsentanter for menighedsrådet, 
Roskilde Amt og DN's lokalkomite i 
Ramsø.  

I alt 30 mennesker var forsamlet, og på 
inspektionen ned langs Dyssegårdsvej 
forsvandt nu og da nævnsmedlemmer ind 
mellem grundens meterhøje graner for at 
danne sig et bedre indtryk, mens andre i 
små grupper gik og orienterede sig ved 
hjælp af medbragte kort, tegninger og an-
visninger fra sagens parter.  

Efterfølgende blev området også besig-
tiget fra kirkegården, inden forsamlingen 

endte i Sognegården, hvor der var dækket 
op med kaffebord.  

Deja-vu j  
- Vi har jo været her før, indledte forman-
den for Naturklagenævnet, Inger Vaaben, 
seancen i Sognegården.  

Og mødet kunne da også for nogle af 
sagens parter godt opleves som deja-vu.  

Naturklagenævnet var nemlig for år til-
bage på besigtigelse af præcis samme 
område. Dengang for at tage stilling til 
opførelse af seks parceller.  

Nævnet kom da frem til at foreslå en 
med formandens egne ord "mindelig løs-
ning", hvor man tillod tre parcelhuse i det 
ene hjørne af grunden.  

Det forslag blev så vedtaget af Fred-
ningsnævnet, og med baggrund i den be-
slutning overtog kommunen et stykke 
jord omkring kirken og lavede en lokal-
plan for området, der giver Kjeld Beyer 
mulighed for at bebygge grunden med de 
omtalte tre huse.  

En enig kommunalbestyrelse har allere-
de vedtaget planen - dog med den klau-

sul, at fredningsforslaget skal endeligt 
vedtaget.  

- Lokalplanen for området er så at sige 
skrevet med ført hånd, da vi har fulgt det 
udspil, der kom fra Naturklagenævnet, 
sagde Poul Lindor Nielsen på mødet.  

Uoverskuelige følger  
Men hverken DN's lokalkomite i Ramsø 
eller Kulturmiljøudvalget i Roskilde Amt 
er tilfreds med planerne om at ændre 
fredningen, og derfor har de igen klaget 
til Naturklagenævnet.  

- Vi er af den principielle holdning, at 
der ikke bør nedlægges eller ændres i 
fredninger af kommercielle grunde, sagde 
næstformand i DN i Ramsø, Kjeld Borne.  

Bent Gottfredsen, formand for kultur-
miljørådet i Roskilde Amt, hører også til 
modstanderne.  

- Vi er kede af den her sag.  
Vi frygter, den vil kunne få afsmittende 
effekt på de andre 4000 Exner-frednin-
ger. Der skal vægtige argumenter til for 
at ændre vores indstilling. For pludselig 
kan det blive svært at sige nej til nye de-
potrum og sognegårde, sagde han og op-
fordrede nævnet til at stå fast på den op-
rindelige fredning.  

Grønt åndehul  
Men der var også mødedeltagere, der 
kunne se det positive i at ændre fred-
ningsbestemmelserne.  

En var kommunalbestyrelsesmedlem, 
Karsten Sivgaard (V), der i dagens anled-
ning udtalte sig som privatperson.  

- Som Gadstrup-borger vil jeg bare si-
ge, at jeg tror, der er mange ud over mig, 
som glæder sig til at kunne gå tur i det 
grønne område, der kommer, hvis planen 
gennemføres, sagde han.  

Efter de mange indspark er det nu op til 
Naturklagenævnets medlemmer at kom-
me med en kendelse.  
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