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Aer 1947, den 29.Januer afsagde Overfrednlngwnøwnet

,pas Grundlag af skriftlie: og, rrund'tlig Votering følgende

K e n d e l s e

- I

i Sagen Nr. ,657/46 vedr:ørende Fredning ar "store KU18b'jerge" og

"Mallemstore Kulsbjerga" mellem Kelv8havI og Vordingborg •. ,

Den af FredninB8næNn~t for Præstø Amtsra.dskreds

den 1/12 1945 afugte Kendelse er ualydonde':1 )', t· .

"Ved Skrive1n af 13.Decem'her 1944 rejste~-I,æl'er. ,

Gregers Schmit af Næstved overfor Fredningsn~net Spørgsmaalet om

Fredning af Kulsbjerge i Sydsjælland. Nawnet rettede'derefVer Hen-

vendelse til D8n~erks Nsturfredningsforening, som under, 22.Marts

1945 begære~e Fredningssag rejst, saaledes at den nærmere Af-

grænsning af det fredede ~rlledo skete gu et Aasstedsmødo:. Nævnet.

har endvidere Nltt.et Henvend~lse til Naturfredningilrae.det·,. 'som

under 7.septembe·r 1945 i det væsentlige har t1ltref,l'dt. Danmal"ks

Naturfre~ningsfor.nin~s Begt:ering OB stillet et ,nærmere ,t,ostemt

Forslag med Hensyn ti~ Frednin80ns omraede og Indhold. ~j- :.

Danmarks Naturfredningqforenings naturYidensk_belige

Udvalg her i ·en Erlnæring Ef 12.Fe hrua r 1945 (sagens' BUag E)

fremhæwet Bakkepartiets Setydning i geologisk og goomor(ologisk

Hensoende som·en Israndsdannels •• d~r skyldes en at de.alleryngste

Isstrømme i Istiden kort før Ind1.ndsisen helt ameltede bort fra

nenmark. og Omraadets heraf, f.0'lgende videnskabeUge ,og -underyis-

. ningsmæssige Værdi .• som gør det ønskeligt •• t der bevares .fri m-
sigt ~ Udva.lget nævner endvider'e. at .Kulshjerse i.det hele frem-

træder i stærk landskab.lis Modsætnins til .de omgiyende Omraader,

udover hvilke der fre disaG Hskker er en storslseet OB instruktiv Udsigt
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lom og;.a gerne for Fremtiden skulde sikre; for Offentligh.den.

Naturfredningsraedet her i sin fornawnte skrivelse af

7.septemh..r 1945 udtalt. at det saevel .f vidensk.r.lig (geologiske)

som af æsteti;ke Grunde vil "finde det sardel's vigtigt at trede

dette storstilede Udsigtspunkt. hvil M.go næppe find's i Sydijæll.nd.

Det bemærke-ø·•• t "Stor"'Kuls'bjerg" .r 107- m hØjt.

Møder med de i Fredningen intoreiserede er 'rholdte den

5.Novoml:;.r .1945 og -den 19. s.M.

D.nmarks Naturfredningsforenings og Naturfredninga-

rud.ta end. lige Bega:r'in~ gaar ud p.. Fre.dning .f "Mellemste Kub-

bjerg" og"stor. KulabjeX'e" og d.t mellem dlsso l~gg.nd' Ar•• l. alt

beli~gend. i øster Egosborg Sogn. samt af .t Syd for "store Kuh-

bjerg" i Kelveh.ve Sogn liggende Ar.,l. Do·nævnt'.-i, ds to Sogne

b.liggend. Arealar er indtegnede pr.a et 1 S.gen 'aom Rihg 's fr.m-

l.gt G.n.r.lst.blkort K 4127. sa.lede; .t Areplerne er .fgrænsede

med Grønt. dog '1:: den nordlige Gr'ænse del vi; .r' botegnet,lm'd en

rød str'eg.

•

Danmarka N.turfredningsforening her ~nd~ld.re b.gart

"un. Kul;bjorg" i østev Eguborg SOBn fred.t .. ni.dene' Naturrred-

ningsrafld.t ikke ,har fremut sead.n Begæring. . : t r} '.' l

Fredningen b'gæres for.taget åu1edel ~ .'t d~r ·'udstede.

Fo~bud mod Bebygg.la •• Beplantning. Fjernelse .t Ket.rialer 'ar

.nhv.r Art. Anbring.lse ar nog.t. der kan 'virke økæmm.nde eller

hindre Udiigten~ og Henkaatnlng .f Affald. Med flensyri-iii -Mellem-

ste Ku1;bj.rg". aom 1 det v.;.ntlig •• r skoVbevok.at.'begære.

tillige •• t Genbeplantnin~ ikk. mall sk. ~ '.ft.rh.and.n som den nu

'.ksi;tereride Skov afdrive;. EndYidere 'gur Bgær'lngen ud pu.

·n

, • ." I 'at· de Grusgrav •• der nu forefind.s vils' Steder 'indenfor' d.t Qm-
r"d.,~ liJomlltllke; rred.t. rremtidig" kun mee udnytte. \t'l· ..·.dkom-

mend. Ejendoms .g.t Behov. og .t ny. Grusgrave ikke ni.al
' •• 'mu. '

l, D.r begEq'es 'kun Adgang for Offentiighed'eri~ til~ ,,'store

.. Kulsbjerg" • ; •• 1edu .t 'Adg.ngen hertil sker ad deh nu 'b~nYtte'de

Sti. .'

Nævnet mee give Rekvire'ntorne Medhol(l i. at" det Omraede

som begær'u 'fredet. i det hele fremtræder i stærk lsndsk'telt'g
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Modsætning til den omgivende Egn. a~ der fra Omraadets Bakker er en
I

storslaset Udsigt, og at ;der navnlig fra "Store Kulsbjerg" er en
urt lil1gt • hvh Mage næppe findu i Sydsjælland., samt at Qmrudet mn
antages at have stor Betydning i geol~8isk-videnskabelig Henseende.
Nævnet mea derfor i og for sig finde d'~ ønskeligt. at hele Om-
rasdet ~redes,&Om beg~t. Men ~f nedennævnte ~~ mIner N&Wnet
det dOB 0hskel1Bt. 8,t:bl€,rænaeFredningen •.I "Lille Kulsbj~rg" og i
d4't Syd for." store Kulsbju'g" beliggende Aree 1 i KalYehave Sogn

~ forefindes der betyd~lige strækninger. hvor der allerede er eller vil

•
kun~e aabnes Grusgrave. Amtsraadets Repræsentant har fremhøwet. at
der i vid Omkreds ikke vil kunne skaffes Grus og lign. fra andre
St..d~r end dem, som Fredningsbegæringen omfatter, Sluledes at et
Forbud mod 881g af Grus fra Fredningsomrardet vil være til betyde-
lig Ulempe for Egnens Bef1okning. Endvidere finder N&Wnet. at selv
om de ErstatningspaastQnde, som under sagen er nedlagte ef LOdsejerne,

, .
saafremt Forbudet mod salg af Grus og andre Materialer og mod Aah-
ning 'ar nye Grusgrave udste'des, i 'de f1.ste~ Tllr~l'd'e~~:~~imeiig. ' ,høje. vil en Fredning af "Lille Kulsbjerglt og Partiet Syd' for
"store Kulebjere." dog medføre en meget bltydeUg Bekostnl'ng f~r det

.' .' 1. I ,Offent lige.
2/ . " ,Da en Fredning af disse Lokaliteter saeledes vil med-

, l,

r~e dels qlempl for Befolkningen dels betydelig Bekostning for de~
Offentlige, finder Nævnet det betænkeligt et gaa med til en Fre~-
ning af "Lille Kulsbjerg" og af Arealet i K81vehave s~gn S~d for
It Store Kuls["jerg", og sudan Fredning vil derfor' ikke være at
f'oretege.

. ·1 j' ;

Derimod finder Nævnet. et "Mellemste Ku18bjerg" og "sto-
r. Kulsbjerg" og AreRlet herimellem vil v~e at fredl. dog .t..Fredningens Indhold bliver følgende: Det fred_de Areal ma. ikke be-
bygges, og der m.e ikke anbringes Lysm8ster, Teletonpæle eller an-
det. ,om kan virke skæmmende eller hindre Uds1gten~ Fjernelse' ar

.Jord, Grus, Sten oS lignende Materialer m•• ikke finde Sted.'rien-
t .. : .. i . !." (

kastning af'Affald er ikke tilladt. "MIll.mste"KUllilbjerg"·mia~være
, .' l , .....J\~ ~

beplantet ,med Træer oS ~u8ke. og det Areal af "store K~llbj.rg".

, .

som nu Ir beplantet med Træer og Buske. ma. ogsa. 1 Fremtiden
være beplantet pas samme Maadl. I Aror-let mellem" store Kulsbjerg"
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og "Mellemst. KUlibjerg" mae der gro Buske og graves Tørv, ligesom
, j. l . ... • I r. lO .'

dette Ar.al og "Store KulsbjerB" mae dyrkes som Lsndbrugajord.
Ilt • I' 'I .' . it l :f JJ I: ~. l 11 r ~ j .. ' I' t1'1 ;.. . ..Matr.Nr. l~ Tolstrup maa have Hønseg_ard peå dennes nuv~ena. Plada.

o ., r,'. '= 1lO' ~"" l I l I ,'c ~ ( , '~ • l \ -: r'~' ~ .~." • l .';" '" I" ......." t l lIØ'Vrlgt mUl det fredede Areal ikke replanteø nied Trør og Buske.
r • • ! c. • J' t • • I" .' l i '.. J "( ." t l' f J, ,# t + " f I l.Almenheden har Adgang til "store Ku1sbjerg"a Top ad den nu benyttede

•

: ~. ~. t l l : l I J. , '

Sti og mas pu "Store Kulø'r'jerB"sToP kun færr'lcsl'aa net Ornrude,
som tl1h~er Gradma~ll~gen, og som naa.r)5'Alen til'al1e'Sid~r ar
det Gradmaalingen tilhørende Gran~ost.ment, hvl1kei'omr ••de ingen-
IiJ1ndemas Pl'Ø'ju, graves eller tilflUS. jtr. Deklaration, tingiyst
12.Juli 189'. IøvriBt har Almenheden ikke Adgang til det fredede
Omraede. Den fornævnte sti begynder ved den offi~t1ige Vej, som
løber Vest for'Kulsbjergene • og Stien gu r i"dn' BegyndelIll pas
s~elvolden mellem Niels Peter Petersens Ejendom Matr~Nr~ 2~,25a
og 25c Kalvehave Overdrev, Kalvehave .Rogn, pas den ene Side og Jens

, 1.. ,~, l ,

Peter Rasmussens Ejendom Matr.Nr. 13 Tolstrup B~, ~ster Egeehorg Sogn,
t. I ~ •

og Erhard ApIls Ejendom Mlltl'.Nr.9a, 9b m.fle TC>1,8trup'Ry, øster Ege't!
.~ .1 ~ ~ d • t

borg Sogn, paa den anden Side og derefter op til Toppen at "Store
iU~ebjerg" alene pas sidstnævnte Ejendom. F~rn~d~n Ist.rtd~æt:ielse
og Vedligeholde Ise af Stien er Ejerne af d-t'næimtlll'E-Jendonme uve,d-

. .' .!t.'.. nkommende. Ved Nævnets Foranstaltning opsættes fornØdn. Skilte om

I •

" I • I !

Forbud mod Færdsel udenfor Stien og udenfor fornævnte 5 Alens Om-
0\ • :. l :rude pu "Store KU1lilbjertt;"s mop.- Det fredede Area 1 og Stien J)

vil pU behørig Mude være at afsætte pae Matrlku1skortet',1 og Fred-
l I' .. l . I t ,,'" • ~.,ningsbestemme1serne vil være at tinglyse pas de af F~edningen ber.-ørte

~ I • I t .. t \.
Ejendomme med Prioritet forud for Pant.gæld. saaledes at ~stale-
retten tilkommer Ft'edntngsnævnet for Præstø Amtsr ..dskred's'~"

Den saelenes fastsatte Fredning berører:
, ... l i ..,~.

l) Galrdejer Erhard Apels Ejendom Matr.Nr. 9a m. fl. Tolstrup By •. I .., ...
øster EgesborB Sogn,
2) pareeIRst Jens Peter Rasmussens Ejendom Matr.Nr. 13 i.rnmesteds•

• .. .. t'l ',i •." t I

·og : .,
}l. rareenist Niels P.t~~ p.~.~sens Ejendom Matr :~r'''~~~:25'-'-, "250
Kalv.have Overdrev, Kalvehave Sogn.

, . \ ,.., t" ~,..-. r

Der vil være at tillægge disse Ejere Erstatning' som
~ . ~.rf l

følBera
ad l. Gaardojer Erhard Apel har for en Fredn1n~ ef det nævnt. Om-



!
Il "

~
I

(
I
l, o

• ()

-5-
- ;,.--

f.ng krævet en Erstatnin~.t 600 Kr •• og de Næwnet tinder. denne
ErlJUtning p.iS.nde. vil Beløbet være at till~ge h'm •
•d 2. Pare.1lillt Jens Pet.r Reemussen er Ejer,.t den nederste Del.f
den lIydvoat11ge Skraaning at "Mellemate Kulsbjerg" og Meaejer 'f
Skelvolden. hvorpa. stien g.ar. Han ha,r gjor-t Krav ps. en Erstat-
ning af 150 Kr. i Tilfælde ef. a~ Fredningen b1iv.r af det foran
f'lIt,s8tteIndhold. Nævnet finder efter Omstændighedern ••• t 50 Kr.
vil være en p.asende Erst.tning. hvilket Bel~, derfor vil VaTe et
t1l1!E8ge ham.
.d 3. Parcellist NhllJ Peter Petersen har for sit Vedkommende fr.-
f.lde~ Er8t.tni~g i Anledning ef Servitutten om Stien. dog at han
her forl.ngt 100 Kr •• 8.afre~t nogle i Vold.n liggende K.mpesten
ikk~ mse. qernes øf ham. Nævnet finder-•• t det øverst. Lig Sten i
Skellet mellem hans og Erhard Ap.lll Ejendomme vil kunne fj.rnes
uden Sk'de for StianlEI3Bg.t.hvorfor det til1.de8 h.m 1 Forenine med
Apel at fjern. det øver'i1teLag Kemp.sten 1 Skelvold.n mellem deres
Ejendomme. om de maett. Øb8k. det. Hvia St'ne~ ikke Ol" fj.rn.de
inden 2 M61aneder. eftera t Over fr'ednlnglimæv netil Affgøre1u i,Henhold
til N~turfrOdninBiloven~ § 19 foreliiSer. mister de to Lodsej~~e
Retten til Stenene. Herofter' finder Nævnet. at der efter Omstændig-
hederne ikke iøvl"i~t vil være at yde Parcellist NiellJ p.ter Peter-

o un El"stl!ltnlng.
De tilkendte Er'lItatninger Ulfalde r Ej.rne ud~n Afdrag

til panthaverne. Erat.tningabelØbeno vil være at udrede af Statl-
k,ssen og af Præstø Amtsfond. hver m.d Halvdelen."

Kendelsen er forlagt for Overfredninglln~net i Henhold
til N.turtr~dnings1ovenll § 19. Stk. 3. hvorholl den er paaanket af
Parcelli8t Jens Peter Rasmussen m.d P'.lItand om. at det ham til-
k.ndte Eratatnin~ab.1Øb forhøjes til 150 Kr.

Overfr.dnin~sn~vnet her den 24/9'1946 beaigt1g.t Arealet.

I
·1l
l
I
i

D.t oplyste a herund.r, at Parc.llist J.na Peter Reamuilllenhar .f-
hændet sin Ejendom o~ nu bor i Vordinghorg. paa Ikriftlig Fore-

• t •

spørgael har han fastholdt Kravet om Erstatning paa 150 Er:. hvilket
Beløb Overfredn1ngsnævnet vil kunne Bodkende.

Da OverfredninBsnævnet iøvrt~t kan tiltræde den at
Fredningsnævnet afsagte Kendelse. vil denne være at stidfæste med den
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Præstø Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 1.Decbr.1945.

Ved Skrivelse af 13.December 1944 rejste Lærer Gregers Schmit
Af Næstved overfor Fredningsnævnet SpørgsmRalet om Fredning af
Kulsbjerge i Sydsjælland. Nævnet rettede derefter Henvendelse til
DAnmarks Naturfredningsforening, som under ~?Marts 1945 begærede
Fredningssag rejst, saaledes at den nærmere Afgrænsning af det
fredede OmrAade skete PRa et Aastedsmøde. Nævnet har endvidere ret-
tet Henvendelse til Naturfredningsraadet, som under 7.September
1945 i det væsentlige har tiltraad\ Danmarks NaturfredningsforeningR
Begæring og stillet et nærmere bestemt Forslag med Hensyn til Fred-
ningens OmrAAde og Indhold.

Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelig~ Udvalg har
i en Erklæring af 12.Februar 1945 (Sagens BilAg E) fremhævet BAkke-
partiets Betydning i geologisk og geomorfologisk Henseende som en
Israndsdannelse, der. skyldes en af de alleryngste Isstrømme i Istiden
kort før Indlandsisen helt smeltede bort frA DAnmark, og OmrRRdetA
heraf følgende videnskabelige og undervisningsmæssige Værdi, som gør
det ønskeligt, at der bevares fri Udsigt. Udvalget n~vner endvidere,

, ,, .
i~~ at Kulsbjerge i det hele taget fremtræder i stærk landskabelig Mod-

i
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I'
I
I
I
l
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I
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sætning til de omgivende Omraader, udover hvilke der fra disse BAkker
er en storslaaet og instruktiv Udsigt, som ogsaa gerne for Fremtiden
skulde sikres for Offentligheden.

NaturfredrJingsraadet har i sin fornævnte Skrivelse af 7.September
1945 udtalt, at det saavel af videnskabelige (geologiske) som.af
æstetiske Grunde vil finde det særdeles vigtigt at frede dette stor-
stilede Udsigtspunkt, hvis Mage næppe findes i Sydsjælland.

Det bem,Erkes, ~lt"Store Kulsbjerg" er 107 m højt.
Møder med de i Fredningen interesserede er afholdt den 5.Novem-

ber 1945 og den 19.s.M.
DRnmarks Natul'fredningsforenings og NaturfredningsraadetA ende-

lige Begæring gaar ud paa Fredning af "Mellemste Kulsbjerg" og
/



"Store Kulsbjer~" og det mellem disee liggende AreAl, alt belig~ende
i øster Egesbor~ Sogn, samt af et Syd for "St~re Kulsbjer&," i Kalve-
have Sogn liggende Areal. De nævnte, i de to Sogne beligg~nde Ærealer
er indtegnede pAR et i Sagen som Bilag 8 fremlagt Generalstabskort
M.4127, SAaledes at Arealerne er afgr~nsede med Grønt, dog at den
nordlige Gr~nse delvis er betegnet med en.rød Streg.

DAnmarks Naturfredningsforening har endvidere begært "Lille Kuls-
bjerg" i øster Egesborg Sogn fredet, medens Naturfredning~raadet ikke
har fremsat saadan Begæring.

Fredningen begæres foretaget saaledes, at der udstedes Forbud
;-)

mod Bebyggelse, Beplantning, Fjernelse af Materialer af enhver Art,
, .

Anbringelse af noget, der kan virke skæmme~de eller hindre Udsigten,
og Henkastning af Affald. Med Hensyn til "Mellemste Kulsbjerg" , 8ct"),~

det væsentlige er skovbevokset, begæres tillige, at Genbeplantning
I

~;ikke maa ske, efterhaanden som den nu eksisterende Skovafdrives. I

Endvidere gaar Begæringen ud paa, at de Grusgrave, der nu forefindes
visse Steder indenfor det OmrAade, som ønskes fredes, fremtidig kun
mAa udnyttes til vedkommende Ejendoms eget Behov, og at nye GruAgrave, ,

ikke maR. aabnes. Der begæres kun Adgang for Offentligheden til "S'1;ore
Kulsbjerg", saaledes at Adgangen hertil sker ad den nu benyttede Sti.

Nævnet maa give Rekvirenterne Medhold i, at det Omraade, som (l

begæres fredet, i det hele fremtr~der i stærk landskabelig Modsætning,,,'.\., .
til den omgivende Egl11,at der fra OmrR.A.detsBalfker er en stor.. l!'f.~;':'>l

l I'''i~ ~t"

slaaet Udsigt, og at der navnlig fra "Store Kulsbj erg" er ~n Uds1'~C'
hvis Mage næppe findes i Sydsjælland, samt at OmrAaoet mqa Rntages
at have stor Betydning i geolo~isk-videnskabeli~ Hens~ende. Nævnet
maa derfor i og for sig finde det ønskeligt, at hele Omraa~et fredes
som begært. Men af nedennævnte Grunde mener Nævnet det dog nødvendigt
at begrænse Fredningen.

I "Lille KulsbjerQ;" og i det Syd for "Store Kulsbjerg" beliggende
AreA.I i Kalvehave Sogn forefindes der be~ydelige S~rækninger, hvor der
allerede er eller vil kunne aabnes Grusgrave. Amtsraadets Repræsen-
tant har fremhævet, at der i vid Omkreds ikk~ vil kunne skaffes Grus

I I '

og lign. fra Andre Steder end dem, som Fredningsbeg~ringen omfatter,
saaledes at et Forbud mod Sqlg af Grus fra Fredningsomraadet vil være
til betydelig Ulempe for Egnens Befolkning. Endvidere finder Nævnet,
At selvom de Erstatningspaastande, som under Sagen er nedlagt af
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Lodsejerne, saafremt Forbudet mod Sql~ af Grus o~ andre Materialer og
J' '.. \

mod AAbning af ~ye Grus~rave udstedes, i de fleste Tilf~lde er urime-
lig høje, vil en Fredning af "Lille Kulabjerg" og Partiet Syd for
"Store Kulsbjerg" dog medføre en meget betydelig Bekostning for det

l ,

Offentlige.
D~ en Fredning af disse to Lokaliteter saaledes vil medføre

dels Ulempe for Befolkningen dels betydelig Bekostning for det Offent·
lige, finder Nævnet det betænkeligt at gAA med til en Fredning af
"Lille Kulsbjerg" og af Arealet i Kalvehave·Sogn for "Store Kuls-
bjerg", og saadan Fredning vil derfor ikke være At foretage.

, ,
Derimod finder Nævnet, at "Mellemste Kulsbjerg" og "Store Kuls-

bjerg" og Arealet herimellem vil være at frede, dog at Fredningens
Indhold bliver følgende: Det fredede Areal maa ikke bebygges, og der

I

maa ikke anbringeR LysmAster, Telefonpæle eller andet, som kAn virke
~kæmmende eller hindre Udsigten. Fjernelse af Jord, Grus, Sten og
lignende Materialer maa ikke finde Sted. Henkastning af Affald er

I .

ikke tilladt. "Mellemste Kulsbjerg" ml'lavære beplantet med Træer og
Buske, og det Areal R.f "Store Kulsbj erg", som nu er beplantet med
Træer og Buske, maa ogsaR i Fremtiden være beplantet paa.samme MAqde.

I I A.realet mellem "Store Kulsbjerg" og "Mellemste Kulsbjerg" mAA der
gro Buske og graves Tørv, ligesom dette Areal og "Store Kulsbjerg"

, 'mA~ dyrkes som Landbrugsjord. Matr.Nr.13 Tolstrup maa have Hønsegaard
pAR.dennes nuværende PlAds. Iøvrigt mAa det fredede Areal ikke be-
plantes med Træer og Buske. Almenheden har Adgang til "Store Kulsbjer~

,
Top A.ddeh nu benyttede Sti og maa paa "Store Kulsbjerg"A Top kun

færdes paa det Omraade, som tilhører Gradmaalingen, og som naaer
5 Alen til alle Sider af det GradmR.alingen tilhørende Granitpostament:

, " ~ • t

hvilket Omraade' ingensinde maa pl,!!jes,grave·s eller tilsaA.A, jfr.
Deklaration, tinglyst 12.J~i 1893. Iøvrigt har Almenheden ikke Ad-
gang til det fredede Omraade. Den fornævnte Sti begynder ved den of-
fentlige Vej, som løber vest for Kulsbjergene, og Stien gaar i sin

• " ~ I I r • ~• f'" , l
Begyndelse paa Skelvolden mellem Niels Peter Petersens Ejendom Matr.

, I .
~l _ l l .' I

Nr.23, 25a og 250 Kalvehave Overdrev, Kalvehave Sogn, paa den ene SidE
og Jena Peter Rasmussens Ejendom Matr.Nr.13 Tolstrup By,Øster Egesbor~

. . ' .. ~., 1_.'.'Sogn, og 'Erhard Apels Ejendom Matr.Nr.9a, 9b m.fl. T~lstrup By,Øster
SI \ l! I I ~ ,

Egesborg SOlim, paa den anden Side og derefter op til Toppen af "Store
Kulsbjerg" Alene paa sidstnævnte Ejendom. Fornøden Istandsættelse og
Vedligeholdelse af Stien er Ejerne af de nævnte Ejendomme uvedkommende



, '

Ved Nævnets Foranstaltning opsættes fornødne Skilte om Forbud mod
Færdsel udenfor Stien og udenfor fornævnte 5 Alens OmrR.R.deaAa "Store
Kulsbjerg"s Top.- Det fredede AreAl og Stien vil pA.abehørig MJ'lAdp.
være at afsætte pan Watriku1skortet. og Fredningspe~temmelserne vil
være at tinglyse paa de af Fredningen berørte Ejendomme med Prioritet
forud for Pantegæld. saaledes at paAtA1~retten tilkommer Frednings-
nævnet for Præstø Amtsraadskreds.

Den sA.A.1edesfastsatte Fredning berører:
l) Gaardejer Erhard Apels Ejendom MAtr.Nr.Qa m.fl. Tolstrup By,Øster
Egesborg Sogn,
2)Parcellist Jens Peter RR.smussens Ejendom Matr.Nr.13 smst., og
3) Parcellist Ni~ls ~~ter PetersenslEjendom Matr.Nr.23. 25a, 25c
Kalveh~v~ Overdrev, Kalvehava Sogn.

Der'vil v~re at tillægge disse Ejere Erstatning som følger:
R.dl. GaR.rdejer Erhard Apel har for'en Fredning af det nævnte Omft ~
krævet en Erstatning af 600 Kr .• og da Nævnet finder"denne Erstatning
passende, vil Beløbet v~re at tillægge H~m.
ad 2. Parcellist Jens Peter Rasmussen er Ejer af den nederste De1 }f

I c ;:.. ,!den sydvestlige Skraaning af "Mellemste Kulsbjerg" og Medejer ef \,~,l
S~elvolden, hvorpaa Stien gaar. Han har gjort Krav paa en Erstatn1ng~
af 150 Kr. i Tilfælde af, at Fredningen b~iver ,af det foran fastsatte
Indhold. Nævnet finder efter O~stændighederne, at ~q Kr. vil være en
passende Erstatning, hvilket Beløb derfor vil være '~t tillægge ham.
ad 3. Parcellist Niels Peter Petersen har for sit Vedkommende fra-
faldet Erst~tning i Anledning af Servitutten om Stien. dog at hanhar
forlangt 100 Kr., saafremt nogle i Volden liggende Kampesten ikke maa

I I

fjernes af ham. 'Nævnet finder, at det øverste Lag Sten i Skellet mel-
lem hans og Erhard Apels Ejendomme vil kunne' fjernes uden' Skade for
Stianlægget, hvorfor det tillades ham i Forening med,Apel at fjer~''''''I,
det øverste Lag Kampesten i Skelvolden mellem deres Eje~domme. om de
maatte ønske det. Hvis Sæenene ikke er fjerneae' inden'2 Maaneder~~~~~r
at Overfredningsn~vnets Afgørelse i Henhold til Naturfredningslovåpj'

( II
§ 19 foreligger, mister de to Lo~sejere Retten tit Stenepe. Hereftb~

. ,

finder Nævnet, at der efter Omstændighedertie' ikke iøvr~g~ vil være
at yde Parcellist Niels Peter Petersen Erstatning.

De tilkendte ErstatninGer tilfalder Ejerne uden Afdrag til Pant-
haverne. Erstatninssbeløbene vil være at udred~, af ,Statskassen og
af Præ~tø Amtsfond, hver med Halvdelen.

T h i b e s t e ID m e s :
"Mellemste Kulsbjerg" og nStore Kulsbjerg,,'med mellemliggende Aree

alt i,Tolstrup. øster Egesborg Sogn. fredes som foran bestemt.
Almenheden har A~,3:angtil "Stpr~ Kuæsbj erg" som"o'{enfor fastsat.

, , I PRataleretten med Hensyn til den paalagte Fredning tilkommer
, \ 'I I l' .Fredningsnævnet for'Præstø 'Amtsraadskreds.

Der tillægges Ga~rdejer Erhard Apel af Kulsbjerggaard og Parcel-
list Jens Peter Rasmussen, Matr. Nr. 13 t,rUstrup,.i Er~t~tning henholds-
vis 600 Kr. og 50 Kr., hvilke Beløb ud~edes af Statskassen og Præstø
lmtsfond hver med Halvdelen.

Hay-Schmidt A.P.Hansen, Chr.Johansen 'K.G.Knuth. . . . . . . . ..
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UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1954, den 3o.marts afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e.l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 29.januar 1947 vedrørende fred-
'ning af "Store Kulsbjerge " og "Mellemstore Kulsbjerge It i Præstø amt.

I fredningskendelsen hedder det bl.a.
"Det fredede areal må ikke bebygges, og der må ikke anbrin~

ges lysmaster, telefonpæle eller andet, som kan virke skæmmende eller
hindre udsigten. Fjernelse af jord, grus, sten og lign. materialer må
ikke finde sted. Henkastning af affald e~ ikke tilladt .•.••••• Al-
menheden har adgang til "Store Kulsbjerg"S top ad den nu benyttede
sti og må på "Store Kulsbjerg"S top kun færdes på et område, som til-
hører gradmålingen, og som nåer 5 alen til alle sider af det gradmå-
lingen tilhørende granitpostament, hvilket område ingensinde må pløj-
es" graves eller tJ.lsås, jfr. deklaration, tinglyst 12. juli 1893.
løvrigt har almenheden ikke adgang til det fredede område."

Forsvarets bygningstjenestes nordsjællandske bygningsdistrik- I

har i skrivelse af 9.september 1953 med tilhørende situationsplan til
fredningsnævnet for Præstø amt ansøgt om tilladelse til at anbringe
et fletværkshegn og antennemaster m.v. på et nærmere angivet areal
af "Store ICulsbjerge", som tænkes erhvervet til brug for en varslings-
station.

I anledning af dette andragende har fredningsnævnet den 24.
oktober 1953 foretaget en besigtigelse sammen med oberstløjtnant Rich.
Nielsen, der mødte for bygningsdistriktet. Det hedder herom i en skr~
velse af 26.oktober 1953 fra fredningsnævnet tiloverfredningsnævnet:

"Oberstløjtnanten oplyste, at anlægget ikke berører selve
toppen af St. Kulsbjerg. Anlægget kommer til at bestå af en i jorden
skj~lt bunker og formentlig kun een rad10mast af ca. 25 m højde (git-
termast), som bliver placeret på samme sted som den midterste af de på
tegningen viste master.

Forsvaret agter at erhverve det på tegningen viste areal,



2.
hVis størrelseer ca. 2 ha. Arealet vil blive indhegnet med et flet-
værkshegn af ståltråd af højde 2,5 m. Det øv~rste af hegnet vil lig-
ge under synslinien på det sted, hvor postamentet er anlagt, og hvil-
ket sted altså ikke berøres af anlægget. Flyvekommandoen har ved for-
skellige forsøg undersøgt, hvorvidt anlægget kunne anbringes udenfor
det fredede område, men det har vist sig ugørligt.

De mødte blev gjort bekendt med Danmarks naturfredningsfor-
enings skrivelse af 23. oktober 1953.

Nævnet vedtog at indstille tiloverfredningsnævnet, at da
det pågældende anlæg efter det oplyste nødvendigvis måtte anbringes
på fredet område af Store Kulsbjerg, men dog udenfor selve Store
Kulsbjergs top, hvor det i kendelsen af 29.januar 1947 omhandlede
stenpostament er anbragt, og hvortil almenheden vedbliver at få ad-
gang som hidtil, vil fredningsnævnet ikke for sit vedkommende modsæt-
te sig, at andragendet bevilges."

Overfredningsnævnet har den 7.november 1953 drøftet sagen
og herunder forhandlet med repræsentanter for bygningsdistriktet.

Et flertal af overfredningsnævnet finder herefter, at der
bør gives adgang til udførelse af det ommeldte anlæg. Overfrednings-
nævnets fornævnte kendelse af 29.januar 1947 vil være at ændre i over-
ensstemmelse hermed. Foran nævnte situationsplan er vedhæftet nærvæ-
rende kendelse og betegnet med nr. Pr.lo5.

T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse af 29.januar 1947 vedrørende

fre:>dningaf 1/8torp.Kulsbjp.rgp'1/og "Mp.llemstore Kulsbjergelt i Præstø
amt skal ikke være til hinder for, at Forsvarets bygningstjenestes
nordsjællandske bygningsdistrikt udfører det omhandlede anlæg i over-
ensstemmelse med de derom i fredningsnævnets ovennævnte skrivelse af
26.oktober 1953 meddelte oplysninger.

Udskriftens rigtighed
bekræftes ---:-:

/,.,-1./
" 0'0 ~7 'l-j'"'" ;r.j -~. ,.- .. ....,/

F.Grage /..
overfredn1ngsnævnets sekretær
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