Svar til Natur og Miljø vedr.WM-screening.
14.5.2004
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11 forbindelse med afslaget på ansøgning vedr. regionalplantillæg 12, som skulle åbne
!op for mulighed for opførelse af Ulvsborg Historisk Værksted ved Starreklinte, blev
i vi opfordret at finde en alternativ placering, som ikke lå op til internationale
i beskyttelsesinteresser.
!Ud fra Vestsjællands Amts kortmateriale har vi fundet en meget velegnet grund på
!Toftholmvej 66 beliggende kun 4 km fra Asnæs i Dragsholm Kommune.
]

1Grunden, der omfatter ca. 24 ha., er beskrevet i ’’Ulvsborg Historisk Værksted - et
middelalderprojekt i Odsherred.”
Vi er blevet bedt om at udtale os om en række spørgsmål, som skal ligge til grund for j
;en afgørelse af, om der skal udarbejdes et regionplantillæg.
'Her er vi blevet bedt om at udtale os om udviklingen og situationen 10 år frem.
jEnkelte ting vil måske ændres i en detailplanlægningsfase, men i det store hele
j mener vi at kunne stå inde for de bud og beregninger, der foreligger her .
i

| På Ulvsborg-projektets vegne, arkæolog og formand Eric Zehmke

Se bilag: Planudkast for Toftholmvej 66
Området indrettes som middelalderligt forsøgslandbrug med en 1100 tals stormandsgård med
tilliggende jorder, forsøgsmarker, dyrefolde og middelalderligt skovdrift.
Centralt i formidlingen er livet på stormandsgården, der rummer et salshus, et ildhus, og en stald,
samt nogle omkringliggende håndværkerboliger med værksteder og skure.
Stormandsgårdens centrale dele omgives af et lavt palisadehegn og en mindre voldgrav.
Adskilt fra det indhegnede areal, findes et lille tårn på en jordhøj, en såkaldt ’’rnotte”. Tårnet bruges
som stormandens bolig og som forsvarsværk i ufredstider.
Rundt i landskabet placeres bygninger, der skal illustrere livet på landet og det samfund, der har
eksisteret i forbindelse med en stormandsgård: f.eks. to mindre gårdsæder, og nogler simple hytter
(skovhuggerens, pottemagerens, skyttens, kulsvierens og fiskerens hytte).
A f plankortet ses, hvor meget og hvordan vi mener, det ca. 24 ha. store område bedst indrettes i de
foreliggende rammer.
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1) Bestyrerbolig:

Toftholmvej 66 er en landbrugsejendom med bolig og bopælspligt. Til
det beboede areal hører et stuehus, der påtænkes indrettet som "bestyrerbolig” for
projektlederen. Stuehuset fungerer desuden som administrationsbygning med kontorer i
udnyttet tagetage. I en vinkel til stuehuset findes i dag en garagebygning, der påtænkes
udbygget med køkkenfaciliteter og lagerrum.
Eksisterende brændeskur udbygges til tømmerlade:
Til brædder, moderne værktøj og maskiner.
Bygget som kombineret skur og halvtag.
Dimensionering: 4 x 10 m. Bygningshøjde 4 m. Tag af træplanker.

2) Parkeringsplads: Ejendommens nuværende parkeringsplads rummer ca. 10
personbilpladser. Derudover påtænkes etablering af en parkeringsplads til de besøgende på
et åbent areal, hvor der i dag står et arbejdsskur og en vandpost. Denne nye parkeringsplads
indrettes med 50 pladser til personbiler og 2 busser. Under særlig spidsbelastning (f.eks.
sommerfest), inddrages et engareal af "overdrevet” (3) til midlertidigt parkeringsformål.
I øjeblikket undersøges desuden muligheden for etablering af midlertidig parkeringsplads i
begyndelsen af Toftholmvej på et stort asfalteret areal - "Trafikanlægget” beliggende 800
m. fra projektet.
Midderlalderligt funktionshus: Udskudshus dimensionering: 2 + 4 x 10 m.
Bygningshøjde 4,5 m. Materiale træ og lerklining.
Funktioner: Billetsalg
Omklædnings- og garderobefaciliteter for familier og skoleelever.
Personalerum
Toilet og badefaciliteter

3) Overdrev: Arealet anvendes allerede i dag både som mark og overdrev med stedvise
eng- og kratområder.

4) Svinefold: Arealet er forsynet med to rækker dyrehegn og elforsyning. Oprindeligt blev
hegnet etableret til vildsvineavl, og vil derfor være oplagt til et lignende formål i forbindelse
med middelalderligt dyrehold.

5) Gårdsæde med vognlade og kålgård: Mindre gårdhus, 12 x 4 m,
bygningshøjde 4,5 m, byggematerialer i træ og lerklining. Stald med vognlade som
udskudshus, 2+4 x 12 m, bygningshøjde 4,5 m, byggematerialer træ og lerklining.
1 staklade 3 x 3 m. højde 4 m..
Hønsehus, 2 x 3 m, bygningshøjde 3 m, byggematerialer træ.
Vippebrønd.
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6) Stormandsgård med voldgrav og palisade:

følgende elementer:

a. Forsvarståm,

b.

Salshus,
C. Ildhus,
d. Kapel,

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Stald,

Smedje,
Tektilhåndværk,
Træhåndværk,
Hønsegård,
Lade,
k . Rosengård,
l. Abildgård

Gårdens forsvarsanlæg: Motte med barfred (trætårn), palisade og indre voldgrav.
Motten:
Motten er en kunstigt anlagt jordhøj omkranset af en voldgrav.
På motten forankres forsvarståmet med 4 piloteringspæle / hjømestolper.
Motten bygges af det jordmateriale, der fremkommer ved gravning af voldgraven.
Ad. a) Forsvarstårnet:
Bygningens areal 6 x 6 m., bygningshøjde (inkl. motte) 8,5 m.
Byggematerialer: træ og lerklining.
Voldgrav: 1,5 m. dyb
Mottens diameter: 10 m.
Voldgravens ydre diameter: 16 m.
Palisade
For at forøge forsvaret er forsvarståmet omgivet af en 1Vi m høj træ-palisade indenfor voldgraven.
Forsvarståmet er placeret udenfor gårdens palisade-indhegning, der skærmer stormandsgården
og de tilhørende bygninger.
Tårnet nås ved hjælp af en flytbar bro over voldgraven.
Tårnets funktion i krigs- og fredstid:
• Kan grundet motte og voldgrav ikke rammes med en rambuk.
• Kan rumme hele landsbyens beboere.
• Kan forsvares med spyd og bue fra rum , eller fra platform
• Bruges som stormandsbolig og kornlager i fredstid.

Gårdens bygninger:
Ad. b) Stormandsgården / Salshus:
Dimensionering: (4+5 m. udskudshus) x 21 m. Bygningshøjde 8,5 m.
Byggematerialer: Træ og lerklining. Tag: Tagspån
Ad.c) Ildhus:
Dimensionering: (2+4 udskudshus) x 10m. Bygningshøjde 6,5 m.
Byggematerialer: Lerklining (kalkede vægge). Tag: Træ
Vippebrønd.
Ad.d) Kapel:
Dimensionering 4 x 8 m. Bygningshøjde: 6 m
Starter som lille trækirke.
Kirkens trævægge bruges senere som indre skal til en kampestenskirke.
Tag: Spåntag.
Ad.e) Stald:
Dimensionering: (2+4 udskudshus) x 10 m. Bygningshøjde 7,5
Byggematerialer: Træ og lerklining. Tag: Strå
Ad f) Smedens hus:
Dimensionering: (2+3 udskudshus) x 10m. Bygningshøjde 4,5 m.
Byggematerialer: Træ og lerklining. Tag: Træplanker.
Ad. g) Væverhuset:
Dimensionering: 4 x 6 m. Bygningshøjde 4,5 m.
Byggematerialer: Træ. Tag: Strå
Ad. h) Tømrerens hus:
Dimensionering: (2+4 udskudshus) x 10 m. Bygningshøjde 5 m.
Byggematerialer: Træ. Tag: Strå
Ad. i) Hønsehus:
Dimensionering: 1 x 2 m. Bygningshøjde 1,5 m
Materialer: Sten og lerklining. Tag: Træ.
Ad. j) Lade
Dimensionering: 4 x 8 m. Bygningshøjde 7,5 m.
Materialer: Træ og lerklining.
Tag: Træplanker
Ad k) Rosengård:
Rosenhave
Ad 1) Abildgård:
Frugthave
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7. Gårdsæde med forsøgsmarker og staklader:
Mindre gårdhus, 12 x 4 m, bygningshøjde 4,5 m, byggematerialer i træ og lerklining.
Stald 6 x 8 m. Bygningshøjde 4,5 m, byggematerialer: træ og lerklining.
3 staklader 3 x 3 m. højde 4 m.
Gåsehus: 1,5 x 3 m. Bygningshøjde 2Vi m.
Vippebrønd

8. Skovhuggerhus:
Dimensionering: 2+4 udskudshus x 10 m. Bygningshøjde 5 m.
Byggematerialer: Træ. Tag: Stråtag.
Brønd.

9. Pottemagerhus:

Udskudshus, dimensionering: 2 + 4 x 8 m. Bygningshøjde 4,6 m.
Byggematerialer. Træ og Lerklining. Tag: Strå
Hævebrønd.

10. Skyttens hus:

Dimensionering: 3 x 5 m . Bygningshøjde4 m
Byggematerialer: træ og lerklining

11. Kulsvierhytte med tjæremile:

Dimensionering: 3 x 3 m. Bygningshøjde 4 m.
Byggematerialer: træ.

12: Fisker- og kurvebinderhytte:

Dimensionering: 4 x 8 m. Bygningshøjde 4,5 m
Byggematerialer: træ og lerklining. Tag: Strå.

13: Gudehov

Hus 4 x 6 m. med indhegning: 8 x 1 0

Der er tale om naturmaterialerne træ, ler, strå og sten til alle historiske bygninger.
Men også jemnagler og glasruder i mindre omfang.
Det middelalderlige funktionshus vil i sit ydre fremstå, som de historiske bygninger, men i sagens
forstand indvendigt rumme moderne forarbejdede materialer.
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Bygningerne påbegyndes efter byggeplanen:

5. Gårdsæde
m. vognlade

X
kål ård

6. Stormandsgård

X

m. voldgrav og palisade

a. Forsvarstårn
b. Salshus
c. Idhus
d. Kapel
e. Stald
f. Smedens hus
g. Væyerhus
h. Tømmerhus
i. Hønsehus
j. Lade
k . jvosengara
1. Abildgård
7. Gårdsæde

X
X
X
X

x
x
X
X
X
X
X
X
X

m. forsøgsmarker

8. Skoyhuggerhus
9. Pottemagerhus
10. Skyttehus
11. Kulsvierhytte
12. Fiskerhus
13. Gudehov

X
X
X
X
X
X

Dyr har været en af forudsætningerne for stormandens liv.
Det vil derfor være naturligt med et dyrehold, som viser, hvilke dyr man havde i 1100-tallet.
Vi håber på at kunne etablere et samarbejde med Landbrughøjskolen i forskning omkring gamle
dyreracer, og fungere som genbank for dem.
Det vil kunne komme til at dreje sig om følgende dyrearter:
• Islandske høns ca. 15 stk.
• Grågæs ca. 4 stk.
• Bier - 2 stader.
• Spelsau far ca. 20 stk.
• Geder af gammel dansk malkerace ca. 10 stk.
• Uldhårede svin - 5 stk.
• Vestnorske Ijeldkøcr - 4 stk.
• Trækokse - 2 stk
• Heste - 2-4 stk.

Til daglig vil der ikke være megen støj fra anlægget:
Stemmer, latter, gråd, sang, ikke forstærket musik, tømmerhug, smedeklang, knitren fra bål,
brægen, vrinsken, hanegal, kampråb og våbengny.
Regelmæssigt vil man sikkert også af arbejdsbesparende årsager have brug for buskrydder,
havefræser, slibemaskine og motorsav.
I starten af anlægsfasen vil der være en del støj fra byggeriet.
Det vil f.eks. dreje dig om gravemaskiner, traktorer og om lastbiler, der vil køre til og fra med
byggematerialer og affald.
• Når grunden skal renses for byggeaffaldet fra det gamle statshusmandsbrug.
• Når palisaden motten og voldgraven anlægges.
• Når der skal lægges strøm og kloak.
• Når der skal anlægges P.plads.
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Optællingsprincip:
Hver person tælles hver dag. Således tæller en person der kommer dagligt året rundt 365 personer.
Alle skemaernes optællinger er beregnet ud fra dette princip.
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8 huse x 5 prs.

9 uger
16 prs. pr. nat

9 x 3 0 0 prs.

17 x 150 prs.

495

1008

3600

2550

9 fredage x 400
prs.

17 søndage x 150
prs.

9 uger
9 uger
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1. år

I

750
25 x 30 prs.

5, år)-

lO.år

i

;

25 x 30 pers.

10 å 3 dg. x 30 prs.

: 7 å 5 dg. x 30 prs.
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1350
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40 x 30 pers.
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15 å 3 dg. x 30 prs
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1500

50

; 15 å 5 dg x 30 prs

50

980

2750

5 x 1 0 prs.

50
5 x 1 0 prs.

l.år
5. år

5 pers. x 200 dage
7 pers. x 250 dage

20 pers. x 200
?

20 pers x 35 dage
20 pers. x 35 dage

10. år

9 pers. x 250 dage

?

20 pers. x 35 dage

9

9153 ;

5 x 10 prs

i 2 å 3 dg. x 30 prs.

750

6618
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1500
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1. år
5. år
10. år

!

ti» * -iid .• gnp.l

■

." lip « .'

2000

980

5700

8.680

23,7 pers.

6618
9153

2750
4850

2450
2950

11.818
16.953

33,7 pers.
48,4 pers.

Lokal interesse
(specielt fra Dragsholm
og det øvrige Odsherred)
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X

X

Endags-turister fra
Nordvestsjælland
(kørsels-radius 30 km.)

X

X

X

få

X

X

Skoleklasser fra
Vestsjællands Amt og
hovedstadsområdet

0

X

X

Vandre-turister
(enkel overnatning)

0

X

X

■
Familieferiegæster fra
Danmark og udlandet

0

X

X

Endagsturister fra hele
Sjælland

0

X

X

Skoleklasser fra Nordvest
Sjælland
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Cykel / vandre
Offentlig trans.
BU
Turistbus

■

30%
30%
40%
0%
100%

•

>V' I

20%
30%

49%
1 %
100%

-

!V> t i k . *

15%
25%
57%
3%
100 %

Projektet er placeret ca. 4 km fra Asnæs, Grevinge og Fårevejle Stationsby.
Alle tre byer er skolebyer, og skolerne har derved kort cykel- og vandreafstand.
Odsherredsbanen har stationer i alle 3 byer, og der er busrute fra Fårevejle Stationsby og Asnæs der
kører forbi Toftholmvej.
Lammefjordsstien der er en regional cykel- og vandresti ligger 1 km fra Toftholmvej.
Således er der god adgang for den ’’lette” og mindst miljøbelastende trafik.
A f luftfotografier fra www. vestamt.dk fremgår at Toftholmvejen føres langs Nordkanalen.
Vejen er en asfalteret vej med to smalle spor. Den fortsætter i svinget i en grusvej, som efter 50
meter fører til ejendommen Toftholmvej 66 og projektets projekterede p-plads.
I forbindelse med større arrangementer foreslås Trafikpladsen i begyndelsen af Toftholmvej (ca.
800 meters gang til Toftholmvej 66) benyttet til P-plads og vendebane for busser, så besøgendes
køretøjer ikke behøver køre helt ned til ’’Ulvsborg Historisk Værksted”.
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