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Til Plan og Miljøudvalget

Vedrørende frednings forslag for Kelsø og tilstødende områder.

Tak for orienteringen og muligheden for at kommentere på fredningsforslaget.  Det er dejligt at opleve, at 
Kommunen tager borger inddragelsen seriøst.

Jeg deler min nabo, Jim Saabye, reservation overfor frednings forslaget og kan heller ikke tilslutte mig det. 
Jim og jeg er de største lodsejere indenfor fredningen.

DN foreslår en landskabsfredning hvori selve keldsø (ca. 30 ha)skal være omdrejningspunktet. Det er kun 
ca. 15 ha der er dissideret lavbundsjord (Gribskov kommune).  Resten er jord som nemt ville kunne tages 
ind til dyrkning af høj værdi afgrøder.

Det er åbenbart et ønske at kunne se ud over Keldsø så derfor skal oplandet også fredes. Det er faktisk få 
steder man har udsyn over Keldsø. Det eneste sted fra offentlig vej er fra Havreholm. Der er også udsyn fra 
den private fællesvej Klostermosevej.  Der er således ikke så mange der for gavn af landskabsfredningen 
bortset fra de der allerede bor i området.

Læser man fredningsforslaget igennem finder man ud af, at det er langt mere end en landskabsfredning. F. 
eks. skal selve Keldsø sættes under vand; der række specifikke krav til beplantning (der må ikke plantes 
grantræer – kun løvtræer); dyrknings- og jagt restriktionen; pasning af læhegn osv. De samme restriktioner 
gælder også for oplandet omkring selve Keldsø. Det er tydeligt, at DN gerne vil bestemme hvad der er god 
natur og hvad der ikke er.

Kelsø området er et flot stykke landskab som de skiftene lodsejere har værnet om i generationer. Der bliver
lagt mange kræfter i at vedligeholde området omkring Keldsø af lodsejerne og kommunen. Tager man 
retten og inticimentet fra lodsejerne bliver det alene kommunen der skal stå for plejen (have udgiften).  Det
er mit indtryk, at kommunerne generelt er hårdt spændt for økonomisk. Det vil være noget af en ekstra 
byrde også at skulle bruge penge på en Keldsø plejeplan oveni den byrde der allerede ligger ved at skulle 
pleje de eksisterende fredninger.

Det giver ingen mening at frede Keldsø hvorefter det hele gror til fordi der ikke er midler til at udføre 
plejen. Det er allerede problematisk at finde midler til at vedligeholdelse af Ruslandsfredningen.

En fredning kan også give driftmæssige udfordringer i form af forskellige påbud og restriktioner. Det bliver 
langt svære at få lov til opføre driftsbygninger og andre installationer– ikke kun i det fredede men også på 
arealer der kan ses fra det fredede. Det kan komme dyrkningsmæssige restriktioner i form af sprøjte og 
gødnings påbud, osv. Faktisk er det kun ca. 15 ha af Keldsø som er lav bunds areal.

Det eksisterer allerede et godt samspil mellem forvaltningen og mig omkring vedligehold,  pleje og udvikling
af selve Keldsø. Det er der dynamik i. Jeg synes, at den nuværende dynamik skal forblive stærk hvor 
kommunen og omkringliggende lodsejere i samhørighed kan forme udviklingen i området på en fornuftig 



måde. Det kan vi ikke hvis der kommer en fredning.

Jeg vil gerne opfordre kommunen til at sige nej-tak til at være medstiller på fredningsforslaget.

Derudover vil jeg gerne sige, at hvis man ønsker at turisterne skal komme rundt til kommunes perler skal 
man hellere bruge økonomi på at etablere cykelstier langs vejene så cyklisterne / turister kan komme 
sikkert frem.

Med venlig hilsen

Carl F. Bruun


