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l. ~k~lvel$e fra ~Jo~en.
4 of&5. 2 lort.

6. ~1n&bogs6tte~t.
7. ln~Ql~else, 1ndl~veret t!l 'orkyn~øla8 1 ijenb. t. Ret.pleJeloYeDJ

II 16.3 .-å.
8-16. 9 ·tl.ver1ng8~ttester.
11. lDakQ14e1se ••d Pa~t.,n1~ ~r 20. å.M. fra ,all_ St1ttskontor 0.,

at p~tebl'ayet til 118\ Ade11&(:l,allØ Stift, lyst 13/1 1920, er '
1nat'1'let.

Odskrltt~_

a t

Protokol tor N&tartr~Disnay-
Det for Pr~stø Amtsr&&~skreås •

..' ...-- ..-1.......--1 ..

.t\ar1947 den 29. September lt1. 10 afholdt I.met - be.t.a ...
ønåo at .ool'4t6ler i'ial-S cila11u t som iormund, Lun<1atlnssmand j,.P • .8anscm at
~.nd.eæarke SO~ valgt uf Pr.st~ ·~tsrQAd. 0e GaardeJer ~Ie 11elseD at
Qtubberup som v~lgt for U~ileby Kommune -

~øQe 1 ~&.leby Sogn, M~8n,byor ~a
ror~tQieS I J.~r. 28/1947; 'r8uD1~ at ~tengæråe og leTen4e Hegn.

Der fremlagde s ;

l. ~kdvelse fra DUI1lDllI'ks 11&ttUt',t'rednlngstoren1ng med Paatesn1nser.

2. ~eklurut1on veur. ~r~un1Dien.



'Unuarte,neue GouseJer C. ~. ocaven1us, 111ntn0lai freder
hdryea wed b1ndenue '1r~inj for ~lg Q~ senere A3ere de pen min ~J-
ent.ioSii viilrenue neu@:rUia'VIlt\d ObJeltteI' :
l) uat cc. 900 ~ l~~, &~le ~t~gæra~, åer lesr rr~ det syåvest-

l1c;e hJ~rne af i&~bl~byK11·ltea"l:l'f'1lUl uen Soakaluto IIIU1nt=lma'11ø-

r~$ ~o111·. St~naær~et fr~u6s 5~aleu~s, at ået ingensinde maa
neabry~es elle~ enkelte ~ten tJ~rnes fra detto, endvidere maa der
luCI bUiies 1 ue ecu:e.lte wtetl, o~ ""t,&n&Jlrdetikke uds:.ettesfor en

Bwh ....nlil1rli;,uvornli ål,i;t 1'orrlnge.:ieller ØdeuIges.
vjJt'.:lot er bl;;li~g~nde ,p"'11 U,&tf.tir. 1.1 og 1,Sl Kllntho1m 80-

"~aail.arQ.
2) UG P~ø beige ~io.(,jru.f veJ 1;111 s.uellemBudsØII1&rke og Mandemarlte, Hov-

yeJ~n ~~l~'t, værende leyen~e H~8n - be3t~aende &f aasler freues
sfj.bleiie~, ot D8voksnil1ieD. 1Diens1mie IAaa l')'due:.3 eller QQøttel fQr

en ~eb;;mii11D&, so:... it,Hl t~re tl1 <1ens ~d.ellll8'i el$e.

liled dena)'n til de Dalvute'redn1ngsobJekters 1!o11ieenbed

itan henvis8;;\ til liot H:Ul'val'en~~ 4.e.tbrfatSoD ve~rte4. Oc1kl1p Id

~bul~boråsbl&d (~aAlesto~ 1120000), nvorp~a atengærdet Ol øognet er
1ndte.net mll1 khimholl1sv1:ar»,ut 0& irønt.

i~rv~rende ~ek16rat1on vil være at t1nglyee paa EJendom-
men.

Pu~t~erot t11~om~er ~Jer~n, 'redn1ng~.v.Qct tor Pr.at~

Amtog lIanmcrks NoturfredJUDistorening bver tor s11 eller 1 Fore-

1l11t1.

i.11ntbolJl, dan 28/7-47.

C.l:i.Sc<:I.ven1us.
ii1 Vlt t\;' rlignew. ,

s. ic~ven1us. linna Faaser.
'rue.Læi~bo11~~n, Borre.-

~Jeren var mødt. ~dTld.r. =ødt. ~amm.rh.rr. ~caY.n1a••
For IlCili1eb1 SoIDerELal.lmødt. J'or.aøden Aace 1181s8n.

1'01' OG.Nlar~s NabJrfredniZlisforeD1ngs VilleDS10000te I1jØdte

B'II



~~r ~.~•••o. m~dte Overinc~n1~r ~. ~aur1tsen, som for de
a&rvltutb~rbLt1~øaa i~~ hbvde nogut ~od Fredningen at er.1ndre, men
tOl!' !'~orbc;uol\1OIA, a.t V8U J...nbr1ugelstlnI.Jf )laster msatte S.c;.A.S. bl;lye

((et t.11 1 n~dvenu1, t 011ruDi ul fjerna enkelte r.iten 1 Gteng~rdet
iaOQ. at 1"oretaS8 hept41'St1on af I.zø=ruat1i~n. 1.1geled.es tog KOlliparen-

ten "OrbtlLiol\! (Iii at for~tt.g$ fornill(J.ell bdsltar1ng ",f Bevoksningen PCl8

ote~~ruet og de levende Hegn ~r Hensyn til LeJn1nger.

1~vr1~t V8.l" ingen 1 toJarldoJltllenberettiget. lUilldt.
~et und~~ l oæb~nulQue gtuD4~rde be,taar paa en Str~njng

~f CQ. 4u j;(j. !tun af l J..ø., Ioit.&n<ilt Ina en Jordvold •

....JaNtI. t:Llb~a yUf.7rUgtllf16ut !l'ea$ føl,end.e Gærder og Rognl

J) !Jet levende rhl~n fra Kl.1ntelntJllt:lranoi Bolig til t'oden lit GunhUus-

bJeri. .e~ aeuayn til a~e Fre~n1n6g~lder ue under 2 omhan~lede

i)estljlllJielser.

4) Yoluen. hvorpu3 K1rke~tlen fra K11ntholm Boyedl~ard til 4et under
l. omnanåleåe utengærues Be&1nUelse Ibar. ~ed nensyn til Bevoka-
nlt1iøn i_lder Bes tealrlJ~ls18rne Wl\iør 2, og de .1 Volden VlDxteDde';ten

GÅa ikke fjernes.
,) ~olQen, hvorp~a K1rkeJtlen fra M~n~eQarke (tr8 det nord,stli,e

kiJi>rae af d.et und.er ~ vatri:!l1a.-"vin psa aovveJens Norda1de) til Al-

l.en fr~ den otf~i11g~ veJ ka,leby-Bu4sesarke til K11ntbola Ho-
ve~a.a.l'u gloLar. "'eu .l:ilol1syn til irftllDJnc:en sældar ae uncial'4 fast-

satte ~tlst.~~lS"'I·.

-eQ u~nsyn til ~rednin~~ns 3 - , tog Ov.r1ngen1ør ~. Lau-

rltaan for 8.~.A.ø. tl1avarendu ~orbdbolu SOM med Hensyn til Fred-

1U11ierne l 0li 2.

~Jeren 1ndi1~ pa& at p~ata8~ ~1. den fremtid!,e Vea11r~hol-
Qel~e ~f ae unQ~r l - 5 -.vnte G~ra~,Heln og VolQ~ tor al! og etter-

røli~nd~ ~Jere, saaleaes at a~ beV~rG3 1 aeres nuværende Tilstand,
aOi bt. ~en levenO.e fJeYOksn1ns mac flllu8a med passede UellØllrua, lian
kun S&lUec.Le~, at \len I:tan vokse op teen.

Uuskrlft af det pas~er~ue indehOldende ovonaa.nte Vreda1D-
,er vil v.:ere ~t t1t"~~lysio,hvorv~;J. bew.:arkea tøllf:Jl1deJ 1) ateD8erået

unUEll' l 11&eer psa f.Airot.r.lir. lA 0<11,Q!UlntbolJa Boyed.øearci, 2) Betr.aet

~r.2 ligger psa Norus1a~ ~t fiaOVV&J~nn paa Kbtr.~r. l~ og 1~ lbd.
Ol iiegnet pea UyC181lieD bf lioneJ Qa. P6iJ. la tr •• r. l.§ Sb<S., )) iiecn.'



· "" \. "\ ,
.' . ~, .' .' \ • \ " ).. ') 'l- 'h. I'
',. ~ ~'"". -'';3' 11)ier'J<p6alilat~~ir~1..!1ibd: ~lo~~:volden N~.' i;..~11~er'~~r~'~tr •

. - '\/1f1'~ '1!\; \og"'S} VOIQ.6Jt·Nr •. S''''i1g-g'"r , p'a.~"!latralr.J lA" 1b\~ ~paag.i-
dende Lokaliteter V1~ være. ~t":tn~l~ie ,p'i~"etlll~trl1cui~k~Yt~ "

de nævnte~æftelsen e~ b~n~enae fO\~EJ~ren~g fremtidige Bjere af
KCitr1kulsnumre' ~g~a~ 'i"1ii~'\Q$'af eventuel Udstymlng.

\ ..... ~~'~'.
~ • b • .. ~~ \ ', ...... J i,;.C.Scaven1us.

K~ernerre u. Scavenlus h~vde 1ntet mod PredDlngerne 1-5

a t indvende.
N.:evnets Medl(,mmer bemyndigede b'ormanden til at godkende

FreUn.ing~rne poa ~t nyt MlDde, hvortil ae udeblevne pl:lnthaTere ind":'
.. .. ' •• '1.,' \.' "

, • , .~ I ..... \ avarsles.
il~u.et ru.evet.

t1ay-Schm10 t. A.p.Ha.nsen.

-1-----1-----1-
Aar 1947 u~n 18. Oktober Kl. llt afboldte~ MØde p~a Dommer-

Kontol'et 1 utortll-tleuuinge af formanden 1'01' Næmet, UOlDtllerHay-scb:øl1<l

Dal' forvt.0ies : J .4il'. ~d/194'7. Ioran3t':>aenoe S~g.
iler .frt:;æl...gde~ :

16. lndK~lu~l~~, l~ulevr;r~t til ~or~ndelse a/lO 1947 1 Henh. t.

natspleJelovenJ $» 163 b-j.

19. Inu.k<J.ldel::;olIlea P",a t i:lgniug o.:&;lC'/lig l'orQ'nJelse fOrSbtlv1dt ung.

20 - 23. 4 A(l~verlngsutt~ster.
C:4. Sltr1V($l.:J~ 1.Li' lUe U • .\I. f'rl. l'lJjc.aeretssagt'ører H.li • .6l'uun.

~~. ....l:tl·1vf;1.3f:l(.l 16 • .l.At. r rI;. Creu! tkassen.

lnien uf ae Inukalate v~r ~Ødt.
Foroaaru:Lm gUIJ.~~nute ueJ.'f:l.i"t"'. pi:ia Nævnets Vegne de 1 VØdet

Qen 29. clept~ber U.b. omh~n~leQe Fredninger.Paataleretten er som
i Deklarationen fastsat.

Otti tal :Jlut te t.
Kølo1"t nævet.

Bay-s.::iud 11t.

-1-----1---- ..'-,

Odskrlften3

l.
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REG. Hk lUI. 00

UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET
I STORSTRØMS AMT

Den 14. december 1999 kl. 15.00 foretages på dommerkontoret i
Vordingborg af fredningsnævnets formand, dommer Ulf Andersen

Fr.s. 21/99 og 26/99 Sager om etablering af læ-
hegn på fredede arealer af
Klintholm Gods, matr. nr. la
Klintholm hgd. m. fl.

Ingen var mødt.

Der fremlagdes brev af 29/11 1999 fra Peter Scavenius og te-
lefax af 30/11 1999 fra Storstrøms Amts Natur- og plankontor
med bemærkninger hertil.

Hegn nr. 2 (3 stk. hegn) på matr.nr. 30
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
refter træplantning udenfor haveanlæg
undtagen til bevarelse af og fornyelse
v9ksninger.

b Busemarke by, er
af 25/5 1964, hvo-

ikke må foretages
af eksisterende be-

Hegn nr. 3, 4, S på matr.nr. 28 a Busemarke by, 1 s Klintholm
Hgd, og 2 a Mandemarke byer omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9/12 1980, hvorefter området skal bevares i sin
nuværende tilstand (§ 2) og ikke må tilplantes på hidtil u-
plantede arealer (§ 4b). Fredningen er dog ikke til hinder
for tilplantning, hvis en sådan er lovlig efter regionplanen.
I regionplanen er de områder, hvor hegnene ønskes etableret,
udpeget som skov minus-områder, d.v.s. områder hvor til-
plantning er uønsket.

Hegn nr. 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12 og 13, på matr.nr. 1 a
Klintholm Hgd. og 1 b Magleby og hegn nr. 139 på matr.nr. 11

'. /' , .,' U~'~Y""'lsen/ - , • l1 \...4LJ 1..:J L \;

J,nr,SI'~1',,)36- \1..11 S'- DOO~.
".' nr ~ '2.

Bil./
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b og 12 a Magleby, er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 18/11 1983, hvorefter der ifølge § 6a vedrørende
landbrugsarealer ikke må fjernes levende hegn uden Fred-
ningsnævnets forudgående tilladelse. Udtynding og nyplantning
i levende hegn og i trægruppper, der ikke er tilvejebragt som
vildtremiser, må kun foretages i det omfang, det er nødven-
digt af hensyn til bevoksningens bevarelse og fornyelse. Der
må ikke opsættes, plantes eller sås nye hegn bortset fra ha-
vehegn, nødvendige kreaturhegn og nødvendige hegn i forbin-
delse med nyplantninger. I fredningskendelsen indledende af-
snit før de egentlige fredningsbestemmelser er det med hen-
visning til fredningsområdets størrelse og landskabelige af-
veksling anført, at der ikke er tilstrækkelig anledning til,
at fredningen skal hindre tilplantning af agerjorden og
græsningsarealerne i St'engården- og Karensbyområdet (d.v. s.
hvor hegn nr. 9 og 10 ønskes plantet). Hegn nr. 6, 7 og 11 er
tillige omfattet af en fredningsdeklaration af 28/11 1947,
hvorefter hegn og stengærder fredes således, at de ikke må
ryddes eller udsættes for en behandling, der kan føre til
deres ødelæggelse.

Fredningsnævnet har voteret sagen. Efter voteringen har næv-
net modtaget et yderligere indlæg fra ansøgeren Peter Scave-
nius. Dette indlæg har været forelagt Storstrøms Amts Natur-
og plankontor . Nævnet har derefter drøftet sagen telefonisk
og har truffet følgende ensstemmige

A~gørelse:

Fredningsnævnet finder, at samtlige ansøgte hegn kræver næv-
nets dispensation.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
nævnet dispensation til etablering af følgende 6-rækkede læ-
hegn: hegn nr. 2 (3 stk.), hegn nr. 3, 4 og 5 og til hegn nr.
12. Dispensationen gives på vilkår, at der udelukkede plantes
egnskarakteristiske træer og buske, og at tilplantningen sker
under respekt af eksisterende diger m.v.

Fredningsnævnet nægter derimod dispensation til hegn nr. 6,
7, 8, 9, lO, 11 og 13 samt 139. Nævnet har herved lagt vægt
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på, at Overfredningsnævnets kendelse af 18/11 1983 § 6a in-
deholder .forbud mod at opsætte, plante eller så nye hegn
bortset fra havehegn, kreaturhegn og nødvendige hegn i for-
bindelse med nyplantninger. De ansøgte hegn kan ikke anses
som vedligeholdelse af eksisterende hegn, men må efter disses
omfang betragtes som en væsentlig nyetablering af læhegn i
områderne. Da forbudet mod tilplantning med nye hegn i områ-
det har til formål at hindre en sløring og opbrydning af
landskabstrækkene , og da nævnet finder, at dette vil være
tilfældet med disse hegn, kan nævnet ikke give tilladelse til
det ansøgte. For så vidt angår hegn nr. 139 gør sig særligt
gældende, at dette både vil sløre et markant terrænspring i
landskabet og vtl ændre og til dels fratage offentligheden en
af de udsigter til Høje Møn, som det er fredningens formål at
bevare. Nævnet er opmærksom på den ovenfor citerede bestem-
melse fra de indledende afsnit i Overfredningsnævnets ken-
delse af 18/11 1983, hvorefter fredningen ikke skal hindre
tilplantning af agerj orden og græsningsarealerne i Stengår-
den- og Karensbyområdet (vedrører hegn nr. 9 og 10). Nævnet
anser imidlertid de egentlige fredningsbestemmelser herunder
kendelsens § 6a for at have forrang, hvor der måtte være
modstrid mellem bestemmelserne.

Nævnets tilladelse vedrørende hegn nr. 2,

bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
beskyttelseslovens § 66, stk. 2.

3, 4, 5
3 år, j f.

og 12

natur-

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den
der har ønsket fredningsnævnets afgørelse, og af de myndig-
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FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT
Vordingborg den 14. december 1999

~~

formand

heder og foreninger m.fl. der er nævnt i naturbeskyttelses-
lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra en dag afgørelsen er
meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt,Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg, der videresender kla-
gen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage sket rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Udskrift er sendt til:

Peter Scavenius, Klintholm Alle 1 A, 4791 Borre.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0

Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, j.nr. 8-70-51-65-
1999, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Møn vi Ole

4t M~yer, Slotshøjvej 15, 4780 Stege.
Møn Kommune, Storegade 56, 4780 Stege.
Friluftsrådet vi Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, Skelstrup,
4930 Maribo.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
Knud Steen Jørgensen, Grønsundvej 245, 4780 Stege.

I
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