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Uverfrednint;sn.8vnets F ,r.twnc.ilings- I"\gKendeIs G8 pr ~t '1k ')1.

~ar 1923 den 27.Juli afsegde iNerfredningsn~vnet fø13ende
Kend'3lse i S'3gen anga8ende Fredning of en træbev Ikset Skr'Bnt paa
3panagergoards J~rder langs Syd~iden af Køge Aa, f)rela~t i H8nh01d
til NcJturfredn:Lngsl 'vens § 16.

I Henhl"\ld til de i FredningGn2vnets Kendelse anførte Grunde
vil denne være at stadfæste.

Thi bestem'nes;
Den af FredninesmevnGt f·)r Pr:ustø Amtsr<.:l[lc1G};:redsden 19.rlraj

1923 afsagte Kendelse angu3ende Fredning af en træbev ·kset SkrBnt
langs Sydsiden af Køge Aa, belig~ende paa Matr.Nr. la af Spanoger
lhvcdgnrJrd i Bj.ever:..,k1w S ')gn, 8 tadfæstes.

Udskriftens Rigtighed bekr-!aftes.
()verfredningsn 'vnet, den 27. Juli 1923.



FREDNINGSNÆVNET>



,
I
"

i I
t
l,
l

l

U D S K R I F T
af

- Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds.

Aar 1923 den 19. Maj afsagde Fredningsn~vnet-i Sagen angaaende
af et ierræn paa Spanagergaards Jorder langs Kjøge Aas syd-

,'lige Side lidt vest for Svinevadbroen, saalydende
K e n d e l s e :

I Henhold til det som anført foreliggende og sarlig den af
Naturfredningsraadet afgivne Erkl~ring formener Fredningsnævnet, at
der er tilstrækkelig Grund til at bevare hele det omhandlede Landskab
i væsentlig uforandret Stand, naar dette kan ske mod passende mindre Ud-
gift, hvad her skønnes at kunne blive Tilf~ldet, og man maa i Overens-
stemmelse hermed med Hensyn til Landskabets i Præstø Amtsraadskreds lig-

paa det medfølgende Rids nærmere betegnede Del finde, at det af
bør bestemmes, at denne skal bevares som nævnt og navnlig saale-

des, at dens nuværende Bevoksning saa vel af Eg som af andre Træer og
sin naturlige Tilstand, og at som Følge heraf disses

Fjernelse kun maa finde Sted med det Formaal at give Bevoksningen de
mulige Livsbetingelser og kun efter Anvisning ~f Fredningsnævnet
den, hvem dette maatte overdrage 'l'ilsynetmed Haandhævelse af

Nævnets Bestemmelser, hvorimod man ikke finder tilstrækkelig Grund til
i alt Fald for Tiden at træffe Bestemmelser med Hensyn til Naturfrednings

I raadets Erklæring om, at Kjøge Aas Løb paa det paagældende Stykke ikke
reguleres i for høj Grad, men vil gøre Henstilling i saa Henseende

til de offentlige Myndigheder, hvorunder det vedkommende Stykke af Aaen
som Vandløb hører, og fremtidig have sin Opmærksomhed henvendt paa dette
Forhold.

Den Erstatning, som i Anledning af, denne Fredning bliver at yde,
og som tilkommer Sagfører Ehlers af Kjøbenhavn som Ejer af det paagælden-
de Jordstykke, findes at burde bestemmes til 3000 Kr. som Værdien af de
fredede Træer med Underskov, medens der ikke findes Grund til som af Sag-
fører Ehlers begært at yde nogen ~rstatning for Ulemper følgende af Fred-
ningen, navnlig Træernes Beskygning af den tilstødende Agerjord, i hvil-
ken Henseende bemærkes, at denne Beskygning for den under Præstø Amts-
raadskreds liggende Del af hele det paagældende Terræn kun kan være
meget ringe, da Trwerne staar Nord for Agerjorden, at Tr~ernes Beva-



ring pas, den anden Side nærmest maa anses som en Fordel ved den Beny"~ I

telse, der maa forudsættes gjort af vedkommende Terræn, nemlig til
Græsning, og at det ogsaa maa regnes i den nye Ejers Favør, at den
fredede Trævækst bliver at betragte som tilhørende ham, der saaledes
ved eventuel Fældning faar Udbyttet. Erstatningen vil i Henhold
Fredningslovens § 13 være at udrede med Halvdelen af Statskassen
Halvdelen af Præstø Amtsrepartitionsfond.

Det har været under Overvejelse, hvorvidt der maatte
Grund til i Forbindelse med fornævnte Fredning at sikre Almenhede
gang til det fredede Omraade, men man har ment, at der ikke
Fald for Tiden var Grund til saadan Bestemmelse, hvorom der
ikke er fremsat Anmodning ved Sagens Rejsning af Foreningen
fredning og heller ikke e~'gjort Indstilling fra Naturfredningsr
Side.

T h i e r a g t e s :
Det under Spanagergaards Jorder hørende, paa det

Rids nærmere betegnede Terræn, der er skyldsat under Matr. Nr.
Spanager Hovedgaard i Bjeverskov Sogn og fra de nævnte Jorders
mod øst, et lille Stykke fra Svinevadbroen, strækker sig
Aas sydlige Side 360 m mod Vest og mod Syd begrænses ved

'.op til den øverste træbevoksede Rand af Skraaningen ned mod Aaløb"
bør i sin Helhed bevares i sin naturlige Tilstand og navnlig saal,~~
at dens nuv&rende Bevoksning saa vel af Eg som af andre Træer og
Buske forbliver i sin naturlige Tilstand, og at som Følge heraf d
ses Fjernelse kun maa finde Sted med det Formaal at give Bevoksni
de bedst mulige Livsbetingelser og kun efter Anvisning af Frednings-
nævnet eller den, hvem dette Inaatte overdrage Tilsynet med Haandhævel-
sen af Nævnets Bestemmelser.

I Erstatning bør der ydes Sagfører Ehlers af Kjøbenhavn som
"-."\

Ejer af det fredede Terræn 30OJKr. for Værdien af Træer og Underskov.

Sporsen.
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Genpart.

le E H lJ .JJ: .L S E
afs.gt den 5. maj 1956

angående fredning af matr.nr. 11: Ny Lellinge Hovedgård,
1ellinbe sOcin, sag 13/1956.

Ved fredningsnævnets kendelse af 19. I!laj1923 blev nogle nærmere
betegnede arealer af matr.nr. lE, l~, 11 og l~ Spanucier Hovedgård, Bjæ-
verskov sogn, hvilhe arealer er belig~enQe syd for Lellinge A, fredet så-
ledes, at arealerne i deres helhed sl:ullebevares i deres naturlige til-
stand og navnlig sEiledes Cltden nuv:.al'c::l!debevoksning såvel af eg som af
andre træer og buske forbliver i sin naturlige tilstand, og at som følge
heraf disse$fjernelse kun må finde sted med det formål at give bevoks-
ningen de bedst mulige livsbetingelser og kun efter anvisning af fred-
ningsnævnet eller den, hvem dette mstte overdrage tilsynet med håndhævel-
sen af fredningsbestemmelserne. Almenheden har ikke adgang til de frede-
de arealer. Denne kendelse blev stadfæstet ved ovex'fredningsnxvnets ken-
delse af 27/7 1923.

Ved kendelse afsagt den 23/4 1923 af fredningsnævnet for Roskilde
amtsrådskreds blev et n~rmere betegnet areal af mutr.nr. l~ Spanager Ho-
vedgård i Ejby sogn nord for 1ellinge Å pdlagt lignende fredningsservitut

Det i Præstø amtsrådskreds beliggende fredede areal s~d for Lellin- '
ge A grænser mod øst til matr.nr. 11: Ny 1ellinge Hovedgård, Lellinge sogn
som er ubebygget, og over hvis areal der fra amtsvejen øst for matr.nr.
l.l er udsigt til de ved kendelserne af 1923 I'redede araaler syd og nord
for Lellinge A. Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20.
febr. 1956 anmodet fredningsn~vnet for Præstø amtsrådskreds om at frede
fornævnte matr.nr. 11:, i anledning af hvilken begwring fredningsn~vnet del
4. april 1956 har afholdt møde på åstedet, hvortil fredningsnævnet har
indkaldt gummiarbejder Harry Christensen, Strandvejen 12 I, Køge, som ejeJ
af matr.nr. 11:, Danmarks Naturfredningforening, Præstø amtsråd, Lellinge-
sogneråd samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Køge og Om-
egn. Ejendommen er ikke pantsat. På mødet blev stiilet følgende forslag!
til fredning af matr.nr. l.lNy Lellinge Hovedgård, Lellinge soglil.:Ejendom~
men må kun bebygges efter tilladelse fra naturf'redningsnævnet for Præstø
amtsrådskreds, hvilket/R~X~ godleende bebyggelsens placering, udseende, '
udformning - ~erunder højde - og materialer samt farver. På ejendommen
må ikke anbringes transformatorstation, telefon- og telegrafmaster O.l.
(bortset fra de til ejendom1llensbrug nødvendige master), skure, udsalgs_
steder, isboder, beboelsesvogne og genstQnde, som efter fredningsnævnets
skøn er skæmmende. Heklamering må ikke :finde sted,. Ejendommen må ikke

dS· ;'J I;z. '!/4 tt.!J""t8 tm.J. nr. ~
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bepl~ntes på en sAdan m~de, at udsigten fra amtsvejen over ejendo~nen
til de arealer syd og nord for 1el11nge A, som er fredede i 1923 hen-
hold~vis af n~rv~rende fredningsnwvn og al fredn~ngsnwvnet for Roskilde
amtsrådskreds, efter ll<J.lrvwrendefredningsnfilvns skøn hindres.

Påtaleret har naturJ.reuningsn..uvnetfor Pr-estø amtsr'Jdskreds.
Fredningsnævnet skønner, ~t en fredning vil VeJre påkrævet af hensyn

til udsigten over matr.nr. l.l fra amtsvejen til de nord og syd for Lel-·
linge A fredede arealer, hvorhos matr.nr. l.l danner en naturlig fortsæt-
telse af det syd for ~ellin,e Å fredede areal. Som følge heraf vil i'
henhold til lov nr. 140 af 7. maj 1937 §§ l og 13 matr.nr. lL være at
frede som foreslået, dog med tilføj ende at eventuel bebyg,~else P~t m<ltr.nI
l.l af hensyn tiih bebyggelsC'4\p:lnaboejendommen matr.nr. ln. Spansi;er Hovea
gård, Bjæverskov sogn, af fredningsnævnet vil blive kruJvet placeret
mindst 8 m fra midten af den private vej, som syd for matr.mr. l.l gUl'

fra amtsvejen til forn~vnte matr.nr. lo!!og at al.nenheclenikke har r~t
til færdsel på matr.nr. lL.

JPredningsbestem:nelserne respekterer servi tut ly:.st1/2 1940 ang!ien6.e
fastsættelse af byggelinier i henhold til lov nr. 275 af 28. nov. 1928.

Ejeren har påstået sig tillagt en erstatning p1 400 kr. i anledning
af fredningen, og da fredningsnævnet skøru1er, at den forlangte erstat-
ning er rimelig, vil ejerens erstatnin"spåstand være at tage til følge.

Af erstatningsbeløbet vil statskassen og Præstø amtsfond have at
udrede hver halvdelen.

T h i b e s t e m m e 8 :

Matr.nr. lL Ny Dellinge Hovedgdrd, Dellinge sogn, fredes som foran
'.bestemt.

Der till-egges ejeren af nwvnte matr.nr. l.lgurnmiarbejder Ho.:cryChri-
stensen, Strandvejen 12 I, Køge en orGtatning på 400 kr., hvoraf halvde-:
len udredes af ~tataka~~en og halvdelen af Præstø amtsfond.

. -, Hay-Schruidt. A. Nielsen •~ohs. Kri~torreruen.

Genpartens rigtighed bekræftes
Naturfr~dnlng,nevn"lor
Præ~l.. r.1tsraadskreds.
Oor- I ontoret I Store-HeddInge d "' . lU 1"6en :;J. maJ, 7,)~

)/./ ~
~." ;~~/ .,~r l._#e:::;tIIi!;~::;>

Huy-Schmidt.

J
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T I L L Æ G S K E N D E L S E
afsagt den 31.juli 1958

i~ I

"" ' I,.,til kEmdelse af 5/5 1956 ang. fredning af matr. nr. l y. Ny- Lellinge
1,\' 'e Hovedgård, lJellinge sogn.

---- -------------_._--------------

e- Ved fredningsnævnets kendelse af 5/5 1956 tinglyst 7.s.m. blev matr.
nr. l Y. Ny - Lellince Hovedgård, tellinge sogn, fredet. Fredningen fandt
sted i tilslutning til en ved nævnets kendelse af 19/5 1923 ~ennem~~t fred-
ning af nogle nærliggende arealer af matr. nr. l Q, 1m, l l og l k ~anager
Hovedgård, Bjæverskov sogn, jfr. overfredningsnævnets kendelse af 27/7 1923,
og i tilslutning til en af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds ved
kendelse af 23/4 1923 gennemført fredning af et areal af matr. nr. l § Span-
ager Hovedgård, Ejby sogn. - ~lredningen af matr. nr. l y. Ny Lellinge Hoved-

,.• ,gård havde til formål at bevare den smukke udsigt fra amtsvejen øst for

matr. nr. l y. til de syd og nord for Køge- Lellinge Å beliggende arealer,
''!to\, der var fredet ved fornævnte kendelser. Fredningen af matr. nr. l y. gik ud

" ~på følgende: Ejendommen må kun bebygges efter tilladelse fra naturfrednings-
nævnet for Præstø amtsrådskreds, hvilket nævn skal godkende bebyggelsens pIa. \

'cering, udseende, udformning - herunder højde. - materialer samt farver, og
eventuel bebyggelse vil af nævnet blive krævet placeret mindst 8 m fra mid-
ten af den private vej, som syd for matr. nr. l I går fra amtsvejen til
matr. nr. l Q Spanager Hovedgård, Bjæverskov sogn. På matr. nr. l y. må ik-
ke anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o.l. (bort-

~ set fra de til ejendommens brug nødvendige master), skure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og genstande, som efter fredningsnævnets skøn er

\\ ! /
\.. Stm. j. nr. Jo 7 -/~~.



~skæmmende. Reklamering må ikke finde sted. ~jendommen må ikke beplantes på
; en s~dan m~de, at udsigten fra amtsvejen over ejendommen til de arealer syd
~ og nord for Lellinge h, som er fredede i 1923 henholdsvis af nærværende fre~

1 ningsnævn og af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds, efter nærværende
fredningsnævns skøn hindres. iumenheden har ikke ret til færdsel på matr.

, I,
nr. l x. Påtaleret har naturfredninp-snævnet for Præstø amtsråds~s. - For
fredningen blev der ydet ejeren gummiarbejder Har~ Cl1ristensef" Strand-

l'
I

vejen 12, Køge, en erstatning p& 400 kr.
,4t Den af Indenrigsministeriet under 10/3 1927 nedsatt~ landvæsens-

kommission har i 1957 afsa::~tkendelse om at der fra matr. nr. l X til fordel I

--'for Københavns Kommune eksproprieres et areal af 250 m2 til anl~ggelse afel
en vej med tilhørende skråningsanlæg, dog således at fredningsnE3vnets ken-
delse af 5/5 1956, lyst 7.s.m. i0vri~t re~pekteres. Gummiarbejder Harry
Christensen indgik overfor landvæsenskommissionen forlig med Københavns
Kommune om en erstatning på 1000 kr. fOi ~ealafståelsen. Københavns Kommune

~, if., "
har oplyst, at det eksproprierede areal agtes anvendt til' en 4 m bred køre-
vej, som får en makadamiseret kørebane af 2 i m bredde, og ikke ~l vfre
til hinder for udsigten fra aTItsvejen til de i 1923 fredede arealer. '

~fgivelsen af det eksproprierede areal medfører, at den resterende
~ del af matr. nr. l y under hensyn til de på ejendommen hvilende bestemmelser

,
i ." om landevej sbyggelinier og under hensyn til indholdet af frednin$,~endelsen
r • I\'\~

); / ' af 5/5 1956 ikke vil kunne bebY6ges, hvilke forh~:ld er ta6et i beltrgtninf=,
~ tI.

':.,;~ved fastsættelsen af erstatningen l.~ilej eren af m.I"~ nr. l y for .-ealaf-
s tåel sen. I anl edoi og heraf, ob c.~e~ ekspropri er' .~'.::are al skal anveode s

til vej, har nævnet rejst sac om ændr1ng af frednln ~astemmelserne i ken-
) delsen af 5/5 1956,således at ~ hele det oprindeliGe matr. nr. l X Ny Lel-

linge Hovedg&rd - altså både det eksproprierede areal og det areal, Harry
Christensen, beholder - overhovedet ikke må bebygges.

Under sagen er frerruagt erklæring af 18/3 lS58 fra gummiarcejder
., Harry Christensen om, at han samtykkel' i sådant forbud mod bebygeelse, og

!' i

I;



_ at han ikke kræver yderli[Sere erstatning som følge af G2:.o.antforbud. :Snd-
videre Gr frerr~Q0t skrivelse ed'2/4 1958 fra l~øbenhavns Hagistrats 5. afd.•
om, at magistraten intet har at indvende mod, 2t nævnets kendelse af 5/5
1956 uden erstatning udvides s~ledes, at bebyggelse på det eksproprierede
areal 8.fmatr. nr. l Y.. il:ke må finde sted.

i.

Naturfredningsnævnet har den 4/6 1958 afholdt møde p~ dommerkon-
toret i Store - Hedc1ir..se,hvortil VST indkal<lt gummiarbejder Harry Christen-
sen, Københe.vns tf,agistrats 5. afdelinG samt Lellinge sogneråd og PrOJstø
8lutsrud.

Ingen af de indkalnte gav møde,
I:latr.nr. l Y.. er ilcJ.cebehæftet med pantegæld.
I mødet blev saGen optaGet til kendelse med tilkendegivende, at

denne afsiges på dommerkontoret i Store - HedGinge den 31. juli 1958 kl. lo.
~a som foran anført både Københavns Kommune som ejer af det eks-

proprierede areal og Harry Uhri stens en som ejer af den resterende del af

matr. nr. l Y.. har samtykket i den foresIsede ændring af fredningsbestemmel-
serne i nævnets kendelse af 5/5 1956, vil denne ~ndring i henhold til lov
nr. 140 af 7/5 1937 §§ l og 13 være at gennemføre. Som følge heraflbliver
fredningen af hele matr. nr. l Y.. Ny- Lellinge Hovedgård, ~ellinge sogn,

• fremtidig xtaf følgende indhold:
\,'\ Ejendommen må ikke bebygges. På ejendommen må ikke anbringes trans-

...'
_formatorstatior., telei'on- og telegrafmaster, skure, udsalgssteder , i sbode'r,

beboelsesvogne og censtande, som efter fredningsnævnets skøn er skæmmende.

•

,P.eklamering må ikl\e finde sted. :::"::jendommen må ikke beplantes på en sådan
t '
'åde, at udsigten fra amtsvejen øst for matr. nr. l Y.. efter nærværende fred-
ningsnævns skøn hindres over ejendommen til de arealer syd og nord for 1el-
linge Å, som er fredede ved nærværende nævns kendelse af 19/5 1923, jfr.
overfredninp,snævnets kendelse af 27/7 1923 og ved Roskilde amts·rf!:tds:hreds
fredningsnævns kendelse af 23/4 1923. Almenheden har ikke ret til færdsel
på matr. nr. l Y... Påtaleret har naturfredningsnævnet for Præstø amtsråds-

kreds.
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Fredninesbestemmelse~ne respekterer den ovenomhandlede vejs an-
læggelse på det eksproprierede areal og endvidere dokument lyst 1/2 1940
ang. fastsættelse af byggelinier i henhold til lov nr. 275 af 28/11 1928.

T h i b e s t e m m e s :
Matr. nr. l X Ny- Lellinge Hovedg~rd, 1ellinge sogn, må ikke be-

v \

bygges, hvilket forbud gælder såvel det til Københavns Kommune eksproprie-
rede ar~om det areal, Harry Christensen beholder af matr. nr. l X.

l!'orfredningen udredes ingen erstatning.
Indholdet af de fremtidige bestemmelser om frednine af matr. nr.

411 l X Ny Lellinge Hovedgtrd, Lellinge sogn, har det ovenfor citerede indhold.
el

Hay-Schmidt. H. Haul. Aksel Emil Nielsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfreåningsnævnet for
Præjtp amtsraadskreds. , den 31. juli 1958.
Ocmmerkontoret j Sto re-H~~n~g'~~':-~;A/-0':::;.-e;......-.:.......---'"L----"'l __

Hay-Schmidt.
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