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Fredningstilbud.

Undertegnede Eu.~ r,,~ejer J '3nS J~rensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. lo 1. og '.:::.7~

af ..lO~ tug by
at Jade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: 1:'.\) Len dId! t::r lo 1,som li g~'er no rd 1'0r en
r(~t linie :1 forts..ettalse <:.!j' i~ol tug .idrk'Jru~~:::"ds sønd).'e t'lur fru denne
aura sydvestlif;u bjic,r.ne hen til noC':Dt;Vt:; j en mod vont; b) et b:,lta uf
11,:meters brGdd~ 1Li.n!,,~ra:.;tl.Ol f'r2r.;~end.,,; tJl n~;vnte sognev('?js ~~st-
S;i("lfi1,hvi1t:et b.:J1tø, rom 1if"~'eL' LIL::~. 10 l, b.~g~l1d.~r mod noru ved don
una~3r a n.,;vntfJ liLie of' }'tI'.nkker gig wod syu ind.ti1 55 ID fre:.. det
nyc..U1go skl:1 ut' lo .!:; ej et b.;lt~ ~):",L, ~'~ ,~utf:n'S bl'ec;Q.~ 1 :nf!rl med !t~rkl')-
g...t..rL~iMr~dilå'll t9JoteMf~tuiMa:il.J..n:,,:i)bo.Rt~r~n~a~~ 9~'}til, eij t"l~~~ cwre,lHf.1 L::ot

~"11 g rrg. ....:II e J..l ':..~? \31: t jC.~1'-4 ;-7 ~.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

jeg forbeholder mig dog ret til jt uor j.'L, ut8S tl'u{'t tY39r p~t:.\t:T.'eulcrne.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
jeg er indforstået med, at ovenståend~ fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

lo f oe :i:.7.i af Hol tug by og sogn,
1Ul;.t t'!·~t.i'ninrtm el' f~l\lGna.e .fOl' m1r or: l:Jrtvrf;Jl~·i3:r.de ejere ur eJen-

ddOl.'J:..l~n d 'f f .og uden u gI t or mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
ticl tug menighedsråd hver for sig.

1101tug ,den ~ l:> 4 195 1.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ';;..6 4 195 l.
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År 1955, den 23. juni, afsagde overfredninesn'lJvnet på grundlag afemundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s o

_ i oagen nr. 1173 vedr'ørende Ir edning af' gadejord ved Hal tug kirke.
r 6:l af fredningsn'XJvnet fo!' PrBstø [tIDt som et led i en fredninge af kirkens omgivelser den l. juli 1954 afsagt kendelse hedder det:
"Ved Hal tug kirke 01' belj. gc;ende et gade jor'dsareal (fo:ulles grusgrav)

under ejerlauget Holtug by ae sogn, hvilket areal er afsat p~ et kort,
som er udfærdiget af landinspektør Wanning af Køge, og som vil være at
vodh'l:lfte nærværende kendelse.

P8 fredningsn~vnets foranledning er del' rejst spørgsmål om fredning
af fornævnte areal s~tledt~s~ Arealet må ikke yderligere bebY888s. Den
nuværende bebyggelse må bibeholdes og vedligeholdes, og tilbygning,."

ombygning eller nybygning må finde stod, n~l' uen nuværende oebYGgelses
karakter ikke v~sentlig forandres. Arealet må holdes beplantet i sit
nuværende omfang. På arealet må ikkl:; drives nogen vir'lrsomhed, som ved

~ røg, støj, ilde lugt eller p~ anden måde er til ulempe for Holtue kirke
og kirkegår·d. På arealot må ikke anbringes transformatorstationer, tale ...
fon- og telegrafmaster o. lien. (bortset fr'a do til kil'kano oe; ejcndom-el me;nSbrug nødvendige maoter), skur(~, udsalgsst.oder , isboder, beboelses-
vogne og efter fredningsn Bvnets opfat tels8 skllmmende genf'lt:.:mdc. - Der må
ikke graves grus nord, vest og Byd for kirkegArden. øst for kirkeg1rden
m:1 grus graves i den sydlige del af aroalet, men kun s:~lGdos, at grus-
~ravningen kan foretages uden nogensomhelst risiko for kirkegården.-
PrGdningen sker uden e rstatning. I,~taleberetti.get i henhold til foran-
st:3ende er fredningsn'llvnet faT' Pr'l:lstø amtsr~dskreds og Hol tug mcmigheds-

\,
I

:'~d.

Den
hvor til
for den

9. juni 1954 hal' f'redning2Tevnet afholdt møde ved Holtug kirke,
indkaldelse er sket ved bekendtgørelse i statstidende nr. 46
29. maj 1954, i 0stsj::ellunds l!'olkGblad nr. 242 for den 28. n.m.,



~ i 0otsj ..Uands Social--DeIDokl-aL nr-. 12~' fOl" dca 29. s. Dl. og i stevns
l' AVl:] nr. 86 .for don 28. '=)0 m. l 1,V"orr:oGr'JIDtsy'<,detl f'ogner:1det, sogne-,

.~~ 'D [-:l ten og HoJ:tug b;ylaug e-;' 8BY'skilt incJkaldti.:~.

\"-. Hol tug bylaug havdt~ intSCJll jndf:.,i,'·:;lse imod~ at arealet veot og ~)yd
to,c h.irkeg/i 1'0 smllren f I (;dr) 1::; Gom {ort,-~:;Hh; t, og det ha.vde intet imod , at
et b BI te af' 20 IDg:J bredo G nord for kirk8g:'"ll'd fJmUren og et brnl te nf 25m 18

bl'f:;ude øst for kirkt}gård~Jmuren i'I'eder' f"om fores1:J.et; men ydel'ligere
L"T'so.ningville by1aucet iklcJ:l g:1 'mer" til. B;-;/laugot kunne ikkE; ud tale sig
ulTI8r'statningss:pør'g8ill;~U0t fOl' df~t tn f;eldc, s.t don af nævn.u.t foresl:lede
.i.'rfJdu.1.ng gr:mnemføres i sin llolhod)

Idet bem.1)1·kes, at Holtue kirke med nærmeste omgivelser skønnes at
,eurl80ro et omr~do af den i 10v oIr! nD.t·IJ.rfI'\~unin8 nr. l'lO af 7. muj 1937

§ l, i begyndelsun, omhnndl ede art, ae at (J e 0 vri.gG ki.rk on n.Xlrmest orn-e l in;cn de aroalGY' i V'Bsen tlig ernd 81' fr'C(~E)t vod f:r-i vi.11 ig c18klnrn ti. an,e ~';Li,mtCl.t den af n'Evnet fOI'uBl~ ede f'r(;d.rli.ng uf i'o:t'n'J3vnto ende j ord (f'B11dD

gruogl'Cl.v) sk2Jnncs at V'Bl'U af VDfJ()Yltli.g 1.; (;tyclninf: for bOVf.lringen 0.1'
,.todet:::) 1an<lslw,belige sJcunhed. og til ui}\.}'ing af ud~igten til ae fra
lJoltug kil'ke og ki:r'k~g:'ird~ vil dem pi-;c;ddunde guclejord (f:nlleo c:ruscrav)
.l }'.un})Qld til n"Bvnte lovs ~§ l og l) V1l:t:'8 nt fredE) som af TI'nvnet fore-
~.,ltlet ..

l!:f-lieI' omst':rmdig}H;d(~rne viJ. c' er ikku 'n:n'() at udrede orstatning for

Konklusionen GY' ~,:J.J.ydondc~;
"Det oV'enomhandluc1e sadejords&real (f'Blle~s erusgrav) vod Hol tug

J\irko uør fredcs ~C;OllJu.f frf.:dn inc;snJ.wn ot -rare: slå et o II

.... Kbndelsen er af Holtug o:171u,ug VGd o1d ermandon gårde j Ol' J. Sørensen
.. ir;annket for ov()rfredningsn'BVn,)t r Dom den 16. apriJ. 1955 har b osi.ztiget

<let plie;"BldendG arGal og fo:~hanc~l et nH:.:d (len anJnmde og an(].t'u i I::,agen

..)1

"1• Der' opnåedes herundeJ:' unlghod med dem ankende om at indskr'Bnke fl'cd-
YJiagcns omfang nord og ø st for k:i_rkc[,;{rd smurun, s:Jledes a.t den fredede
1yt:'xmmes bredde Itod nord fast··, .,ttes til ?O m og mod ØDt til 25 m, medens
Ji:\mclelsons b(~stemrnelser il",)Vl'igt bl.i. vaT uforandrede,

Et kort nr. Pr. 106, hvorp~ det freQede areal er vist med enkelt
ckravering, er vedhæft~t n~rvær0ndc kendolse.

T h i b e G t a ID m e 8 z
(1'

Don af fredntngoYl evnet for 1')1':138 tø amt den l. juli 1.9 5~ afsagte
lcendols8 vedro:r8nclr) Lrc.:dn:i"':'Jg c'.:I:'gauGjord ved Holtug kirke stadf33stes

Udckriftens rigtighed
bel\l;1l·[:t'r,~s•

/·--:<;-:,1 ....4.;- .-::.,.....:1"<-----
',_.).;/ -F. lfrage

ovurfr8d:rdtIe::m~':vnet s sokretcBl'
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By: HOLTUG
Sogn: ___11_

Plan nr. Pr. 106
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettels~
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast. ejendom)., ~ ,

- -- ----

Akt: SkaII Dr.
1a4h"'" .., 1100"."_'""

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele} bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Køben }
K d't bopæl:relors ,

.'

: l'. I

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor ddant flades)

Stempel: kr. øre,
K l!: N D -E .L S E

AFSAGT den l. juli
fredning af gadejord

1954
( fælles grusgrav) ved Holtugangående

kirke. .. l. \

Ved Holtug kirke er beliggende et gadejordBåreal( -fælles
grusgrav) under ;jerlauget Holtug by og sogn, hvilket areal er
afsat på et kort, som er udfærdiget af landinspektør Wanning
af Køge, og som vil være at vedhæfte nærværende"kendelse. ~

På fredningsnævnets foranledning er der rejst spørgsmål
om fredni~ af fornævnte areal .således· AreaiJ9t-niA. "ikke vder-;L1gere be gges. Den nuværen~e beDyggel~e mB.,bfbelioI~eBi.r.-1o~'-og vedlige oldes, og tilbygn~ng, ombygn~ng eller nybygn1llg må
finde sted, når den nuværende bebyggelses karakter ikke væsent-
lig forandres. Areal~t må holdes beplantet"i sit'~nuværende om-
fang. På arealet må ikke drives nogen virksomhed, som ved røg,
støj, ilde lugt eller på anden måde er til u)empe for Holtug!
kirk~ og kirkegård. P~ arealet må ikke anbringes transforma-
torstat~oner, telefon- og telegrafmaster o. iign. (,bortset
fra de til kirkens og ejendornmens brug nødvendige master), sku-
re, udaalgssteder, isboder, beboelsosvpgne og efter frednings-
nævnets opfattelse skæmmende genstande.- Der må ikk~ g~aves grus
nord, vest og syd for k~~kegården. øst for kirkegården må grus
graves i den sydlige del af arealet, men kun således, at grus-
gravningen kan foretages uden nogensomhelst risiko for kirke-
gården.- Fredninge~ sker uden erstatning. Påtaleberettiget i

"t,henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråds-
kreds og Holtug menighedsråd.

Den 9. juni 1954 har fredningsnævnet-afholdt møde ved Hol-
tug kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse i stats-
tidende nr. 46 for den 29~ maj 1954, i"Øst~j~~~Rq~,.)!'olkeblad
nr. 242 for den 28.<å.m., i'Østsjæll.anda"BoCial-D,eaOkra:tn;r.
122 for den 29. s.m. og i Stevns Avis nr •.86 for den 28. d.m.,
hvorhos amtsrådet, sognerådet,jsognepræsten og Holtug bylaug
er særskilt indkaldte.

ad -e.l. nr..:lto71.j-sHOl tug b;y-ihaughavde ingen indsig§lse imod, at arealet
Ct,~_d'estog syd for kirkegårdsmuren fredes som foreslået, og det

'~r~~;r;kt(;"~·ltj·'N..~0~rl.//~ {j.~, J \



<> 'm's bredde nord for °kirkeg~rdBmuren o l 'et'-bæl-te··ai'·;1. i \' ,"0'0_

havde intet imod, at et bælte a m!s bredde.øst for kirke- I

gårdsmuren fredes som foreslået; men yderligere fredning
ville bylauget ikke gå med til. Bylauget kunne ikke udtale sig
om erstatningsspørgsmålet for det tilfælde, at '~en,at,-~~~,.1.
net foreslåede fredning genn~øres i sin helhed~ 'o, • ,Jo_ .',.t ~

Idet bemwrkes, i at Hal tug kirke med nærmeste;'~~g!i.yl~l~~r.~:.1

skønnes åt udgøre~et område af den i lov om naturfre~ing nr. ,:i140 af 7/5 1937 § l, i begyndelsen, omhandlede art, og at de
øvrige 'kirken nærmest omliggende areHler i væsentlig grad er ..fre-

••. 1. fil.. ' ."

det ved frivillig deklaration, samt at den af nævnet foreslåe-
de fredning af fornævnte gadejord ( fælles grusgrav) skønnes
at være af væsentlig betydnine:.for bEVaringen af stedets land-
skabelige skønhed og til sikring af ~ds~gten ~il og fra Hol-
tug kirke og kirkegård, vil den pågældende gadejord ( fælles
grusgrav) i henhold til nævnt~ lovs '§§'l og 13 være ~t frede

\

som af nævnet foreslået~
~~t~r omstændighed~rne vil der ikke være at u~red~1IerBtat-

ning fo~ fredni~gen.
l ~J ~~ ••••

, G""
ojhi b e B t e m m e Sl

.. ,. Det ovenomhandlede gadej ordsareal ( fæl1eS'-grli:$gr'~'f)ved
:'H6ttug kirke bør fredes som af frgdniDgsnævn~t "·foreslå~t•

• 1 :., .J·~""'o ~~
• ~, ••• o. ........ ... v

. . .. - t j,;..J l." ~ ~ , :. _.
Johs. Kristoffersen , .

• • - ~~ ~ .:.,)ol c. J.

c • o _ '_ _ (:':. • :..:r~ '.:.

. ..••• J '. ,,";.L~. ,L c~.:~
Det kommunevalgte medlem af nævnet skovrider· ::8.,; lI.o~Pe-

ters-en af G'jorslev, har' afgivet dissentierende votWll",'der-':er
'fremlagt til forhandlingsprotokollen. Den af flertal'le-tvaf···

.0 nævnets medlemmer vedtagne ovenstående kendelse-'ex.he-re'f ter·:
gældende. . ." - " ~~'.o .',_,.

-.J' ,,'- .J _,\r ~1,·.I._.

• j ....J ...~ .1. 2. .J \. I..••.. (..~

Hay-Schmi~t •._
formand.

.... ) .... ,.: J.. -. ~~..., • .... 1

.it,
• .L..J J .LG .~.......:......

~fskri~t~n~ rigtighed bekræftes
, I
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