
Til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget Gribskov kommune samt By, Land og Vand i 
Helsingør kommune
 
Hermed fremsendes til brug for PMU samt BLV’s behandling af fredningsforslag Lodsejerforeningen af 
2016 for Keldsø’s foreløbige bemærkninger til fredningsforslaget samt vedtægter og medlemsliste for 
Lodsejerforeningen. 
 
Bevar Keldsø – sig nej tak til fredning
Vi medlemmer af lodsejerforeningen for Keldsø af 2016 ejer pt. næsten 80% af det naturskønne og 
dyrerige område, Dansk Naturfredningsforening (DN) har rejst forslag om at frede.  Den flora og fauna, 
Keldsø-området i dag byder på, kan i vid udstrækning tilskrives netop den drift og pleje, vi og tidligere 
generationer af lodsejere frivilligt, på eget initiativ og undertiden i samarbejde/partnerskab med 
andre interessenter har forestået. I dag drives størstedelen af området således ekstensivt med 
afgræsning af lokale heste og kreaturer (hvad en del af jorderne landbrugsmæssigt også er velegnede 
til) og biodiversiteten og dyrebestanden er større end den længe har været. 
Vi glæder os over, at andre også oplever vores område som værd at værne om, men mener i 
modsætning til DN, at Keldsø’s fremtid bedst og billigst sikres ved fortsat at lade pleje og drift ligge i 
lodsejernes motiverede hænder og at området desuden er godt og tilstrækkeligt beskyttet af den 
gældende lovgivning –  en opfattelse, vi mener områdets fine aktuelle tilstand understøtter.
Lodsejerforeningen opfordrer derfor Gribskov og Helsingør Kommuner til at tilslutte sig 
Lodsejerforeningens formål og sammen med os først og fremmest at takke nej til den foreslåede 
fredning. Subsidiært beder vi kommunerne arbejde for, at en fredning bliver så lille i både geografisk 
og indholdsmæssig forstand som overhovedet muligt med en entydig sammenhæng mellem formål og 
indholdsbestemmelser. 
 
En fredning ændrer området
DN har på indledende møder talt for en status quo-fredning, hvilket har efterladt et indtryk af, at de 
fredningsbestemmelser, DN ville foreslå, skulle understøtte bevarelse af området i sin nuværende 
tilstand. 
Efter at have gennemgået det samlede fredningsforslag er det imidlertid vores klare opfattelse, at 
forslaget i sin nuværende form på en række centrale områder ikke alene ikke vil bidrage til at beskytte 
og bevare den nuværende naturkvalitet, men tværtimod – og stik mod den erklærede hensigt - vil 
fremme forandring og forringelse uden den reelle kompensation til lodsejerne. 
Hvis man forhindrer, at lodsejerne i fremtiden kan dræne øgede regnmængder, vil store dele af 
området med tiden enten blive til egentlig sø (mose med vigebuske) eller vandlidende jorder som følge
af klimaforandringer. Sådanne områder kan selvsagt vanskeligt eller slet ikke afgræsses, hvad man 
ellers generelt anbefaler som en biodiversitetsøgende og naturfremmende driftsform. Den langsigtede 
påvirkning af området (både på den gamle søbund og de tilstødende jorde), der måtte medføre tab for 
driften, kan i øvrigt ikke opgøres nøjagtigt på forhånd og lodsejerne sikres derfor heller ikke 
nødvendigvis den tilstrækkelige kompensation, DN ved flere lejligheder netop har fremført som et 
argument for fredning. 
Tages områder helt ud af landbrugsdrift, således at de ikke længere med jævne mellemrum må 
omlægges, vil græsset på disse ikke længe have den fornødne kvalitet til at kunne fungere som 
sommergræs eller til produktion af vinterfoder til områdets produktionsdyr. Igen vil det betyde, at den 
naturvenlige afgræsning i området begrænses. 
De foreslåede bestemmelser om, at der fremover ikke må plantes læhegn eller vildtbiotoper i området, 
kan vanskeligt heller forstås som tiltag, der forbedrer betingelserne for områdets plante- og dyreliv.  Vi,
der igennem årene har foretaget plantninger, ved, at hver nyplantning næsten øjeblikkeligt har trukket 
yderligere fugle- og dyreliv til, hvilket formentlig også er en del af begrundelsen for, at man i mange år 
har ydet tilskud til netop læhegnsetablering og skovrejsning. Vi har da også hørt nattergalen flytte ind 
og oplevet dådyr og krondyr, der sammen med råvildtet fouragerer under æble- og kastanjetræer i 
hegnene og observeret masser af nye dyreveksler under træerne. 
En del af DN’s sigte med fredningen er at åbne naturen yderligere for offentlighedens adgang. Dette 
umiddelbart sympatiske tiltag har imidlertid en pris, der kun kan betales af naturen. Det er således et 
almindeligt anerkendt paradoks, at når man åbner natur forsvinder der natur. I Nordsjælland har vi 
masser af natur, der er åbnet for offentligheden, med trampestier (mountainbikernes foretrukne 



udfordring og yndede af hundeluftere med og uden snor i deres hunde), affaldsstativer, skilte, bord- og 
bænkesæt samt autoriserede grillpladser. Som vi ser det ville det være ægte naturhensyn at bevare 
Keldsø som en lille, eksklusiv naturperle og et helle for natur- og dyreliv midt i det tætbefolkede og 
velbesøgte Nordsjælland. Vi ser derfor gerne, at DN’s formål om udsigt over og adgang til et danske 
istidslandskab erstattes af en bredere indsigt i og forståelse for den trængte lokale naturs egentlige 
behov. 
 
Fredning – status quo, naturgenopretning eller en tidssvarende naturforvaltning drevet af 
private kræfter?
Med forslaget om, at fremtidig dræning fastlåses på det nuværende niveau (uagtet den øgede 
nedbørsmængde, som også DN anser som et realistisk fremtidsscenarie) og med bestemmelse om, at 
store landbrugsarealer tages helt ud af drift, er der efter vores opfattelse snarere tale om en de facto 
naturgenopretning - uden mulighed for, at de involverede kommuner kan udøve den vetoret, de 
sædvanligvis har i sådanne sager, og uden tilstrækkelig og rimelig kompensation til de berørte 
lodsejere. Samtidig lægges velfungerende privat drift med store fordele for naturen om til besværlig og 
bekostelig pleje langt fra tidens idealer om partnerskaber mellem interessenter og det private initiativ. 
 
Kongernes Nordsjælland - nationalpark ad frivillighedens vej?
Da vi som lodsejere indledningsvist rejste spørgsmålet om hvorvidt der var en sammenhæng mellem 
den geografisk store foreslåede Keldsø-fredning og vanskelighederne med at tilvejebringe et 
nationalparkområde af tilstrækkelig størrelse nægtede DN enhver sammenhæng. Det var, som vi måtte 
forstå, ikke DN’s ærinde eller bord. Til gengæld var vi så via videolink til det byrådsmøde, hvor 
Gribskov Byråd skulle drøfte hvorvidt kommunen ønskede at være medrejser af fredningssagen, vidner
til, at netop denne sammenkædning var et væsentligt argument for byrådets ja-sigere. En del af 
foreningens lodsejere har tidligere takket nej til at lægge vores jorde ind under Kongernes 
Nordsjælland og vi vil derfor gerne stilfærdigt bringe bl.a. Gribskov kommunes garantier om 
”nationalpark ad frivillighedens vej” i erindring. 
 
Store landvindmøller på Keldsø?
Der synes blandt enkelte lodsejere i og naboer til området at herske frygt for, at der vil blive opført 
store landvindmøller på Keldsø. Som vi har forstået på både politikere og administration i Gribskov 
kommune er denne frygt imidlertid ubegrundet – ikke mindst fordi tanken om de store landvindmøller
ikke længere nyder fremme og store dele af området generelt er vanskeligt tilgængeligt. Vi vil derfor 
også være kede af, at området pålægges omfattende bestemmelser alene for at sikre det mod 
vindmøller, der ikke er planlagt.
 
På foreningens vegne
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