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År 1962, den 5. februar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1359/59 vedrørende fredning af forskellige lokalite-
ter på Sjællands Odde.

r den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den ,10. ok·-
tober 1959 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 28. januar 1958 har Danmar~{8 naturfrednings-
forEming nnmodet nævnet om at rejse fredningssag angående 4 for-
skellige lokaliteter på Sjællands Odde.
l. Kattegatskrænten ved Yderbv:

Området udgør en del af ejendommene matr. nr. 19~, 15[, l5~,
37, 39, 38~, 38Q, 30, l3~, l3Q, l2bc, l2ax Yderby by, Odden sogn.

Forslaget gik ud på en bevaring af den nuværende tilstand.
2. Skrænter og Gtrandområder ved 3ejrø bugt:

Området udgør en del af ejcndoQIDene matr. nr. 7~, 8~, 8e
Yderby by, Odden sogn, l5Q, l5g, l5§: l6~, l6Q, l7~ Overby by,
Odden sogn, l7~, 7Q, 7g, 7f, 7~ smst.

Forslaget gik ud på en bevaring af den nuværende tilstand
og på, at området ikke må udnyttes industrielt.
3a. Ebbelykkeområdet. Nordskrænten:

Fredningsforslaget vedrører matr. nr. l~, 4~ og 4! Ebbelykke
by, Højby sogn.
3b. Ebbelykkeområdet. Solåsen:

Fredningsforslaget vedrører matr. nr. 3§ og 4§ Ebbelykke by,
Højby sogn.



4. Lumsåsområdet:
Fredningsforslaget vedrører ejendommene matr. nr. 2~, 16g,

16Q, 17Q, 7~, 7Q, 6Q, 6~, 2~, 21 Lumsås by, Højby sogn, og 7a,
3~ Holmstrup by, Højby sogn.

Fredningsforslaget går for de lmder 3a, 3b og 4 nævnte om-
råder ud på bevaring af status quo.
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N~vnet har holdt møde den 30. juni f'\ ,.,. lVb -1-. juli 1958, til
hvilke møder alle lodsejere samt panthavere var tilvarslede.

Danmarks naturfreælingsforening var repræsenteret ved magi-
ster Knudsen og magister Jakobsen.

Holbæk amtsråd Vffi' ligeldes tilvarsletv
Nævnet drøftede forslaget og besigtigede sammen med de mødte

arealerne. Nævnet var enig om at søge fredningen gennemført.
Ved forhandling Ded lodsejerne ornåedes forlig om fredning

vedrørende følgende matr. nr"e, og der oprettedes og underskreves
straks fredningsdeklarationer:
ad l: Kat tegatskrænten:

ad 2: Skrænter og strandområder
Sa
Se, 15c, 15g
15a
16a
16b
17e
7c

ad 3a: Ebbelykke området:
la tilhørende gdr. Jacob Jacobsen.
For følgende ejendomme blev spørgsmålet

særskilt kendelse d erefter udfærdiget·~
ad l: Kattegatskrænten:

30,37, 3Se
3Sb, 39
12bc og l3c

matr. nr.:
19a
15f
15a
l3a
12ax

ejer:
gdr. Johs. Larsen
parcellist Knud Johan Larsen.
gdr. Freddy Jensen
gdr. Holger Bergstrøm Hansen
Sjællands Oddes Fiskerøgeri A/S

ved Sejrø bugt:
gdr. Viggo Ludvig Jensen
gdr. Peter Axel Hansen
gdr. Poul Eriksen
gdr. Henning Vo Larsen
boelsmand Ingvard Nielsen
gdr. Chr. Jensen
fru Carla Niels en

straks optaget og

Kasper Madsen
vicevært Leo Jeppesen
parcellist Knud Nielsen
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2: Skrænter ved Sejrø bugt:
matr. nr. 7a tilhørende Helge Godtfred Larsen.
Farcellist Knud Nielsen har indbragt kendelsen vedr. 12bc

l3c for overfredningsnævnet.
Der er ydet ejeren af matr. nr. 7c Overbyen erstatning af

offentlige, stor 500 kre, der er udbetalt, og fra privat side

'.

kr.,medeus der iøvrigt ikke er ydet nogen erstatning.
Resten af fredningssagerne blev udsat til nærmere undersø-

gelse og forhandling, Danmarks naturfredningsforening har på nye
under den 10. og ll. august 1959 afholdte møder frafRldet begærin-
gen fsv. ang. ejendommen matr. nr. 38d Yderby, Odden sogn, idet
denne ejendom ikke går ned til stranden og matr. nr. 17b Lumsås
Højby sogn, samt jordrentebrugene matr. nr. 6c og 6ac srnst. og
matr. nr. l6c smst., der er noteret som husmandsbrug sarnnen ned
rra tr. nr. 6c.

Fsv. ang. matr. nr. 17a Overbyer fredningsbegæringen ind-
skrænket til at angå en 25 m dyb bræmme langs stranden indtil en
kommunal grusgrav. Odden kommune har frafaldet gravningsret på
nævnte areal, 08 der er oprettet en frivillig deklaration.

Ejeren af matr. nr. 7g Overby, parcellist Gunnar Nielsen
og ejeren af matr. nr. 7a og 7f smst., gdr. Kaj Carlo Hansen har
begge erklæret, at de ikke kunne indgå på nogen fredning, idet
de har indgået kontrakt med et stenfirma om udnyttelse af stenene
på de ommeldte arealer.

Nævnet er enig om, at de ocrmeldte arealer er af en sådan
botanisk og landskabelig værdi, at en bev~relse er af væsentlig
interesse, men under hensyn til de økonomiske konsekvenser og
til, at der er fredet tilstødende arealer af tilsvarende karak-
ter, kan begæringen fsv. ang. natr. nr. 7g, 7a og 7f Overby ikke
tages til følge.

På mødet den 10. august 1959 afgav ejeren af matr. nr. 4a
Ebbelykke tilbud om at frede en nærmere angivet del af Nordskræn-
ten af ejendæ~1en mod en erstatning stor 1.500 kr., og nævnet
har modtaget tilbudet. Lrsf. le C. Bang, København, erklærede,
at han under forudsætning af ejernes godkendelse tiltrådte, at
der blev pålagt ejendommen matr. nr. 4f SillSt.en ganske tilsva-
rende servitut dog uden erstatning til ejerne •.

Højby komrnune har som ejer af matr. nr. 7u Lumsås erklæret
sig villig til vederlagsfrit at underskrive en fredningsdoklara-

I

.,



4.

I

tion på denne ejendo~, hvilket tilbud nævnet 8~ter at modtage.
ad 3b: Solåsen:

Ved forhnndlingerne på mødet den 10. august 1959 ~ed ejerne
af matr. nr. 3a og 4a gdr. Hans Petersen og gdr. Hagelund Jensen
erklærede disse sig villige til at frede de omilleldtearealer
mod en erstatning stor 5.000 kr. til hver.

Nævnet hC',vdei forvejen anlllou"d, skovrider E. Bentzen, Mantz-
høj, Nykøbing Sjæll. om at vurdere, hvor meget de pågældende ejen-
domme vil blive forringet ved gennemførelse af den foreslåede
fredning, og skovrideren har i en erklæring af 31/3 1959 anslået
værdiforringelsen af skovarealet til ialt 1.500 kr.

Ved ansættelsen er skovrideren fejlagtig gået ud fra, at
skoven på matr. nr. 3a var fredskov.

Nævnet var enig om at frede de ommeldte områder således,
at der pålægges følgende

s e r v i t u t :

l. Der ~å ikke foretages afgravming, opfyldning eller planering.
Der må således heller ikke henkastes affald indenfor fred-
ningso~rådet.

2. Skoven skal opretholdes so~ løvskov, og hugst skal være pluk-
hugst og kun til eget brug under tilsyn af naturfredningsrå-
det. Indplantning såvel som andre indgreb, der vil kunne
ændre don nuværende vegetations sammensætning må ikke finde
sted, og ingen form for bebyggelse Då placeres i skoven.

3. Det åbne areal rundt o~ skoven må ikke tilplantes, og der må
ikke placeres nogen form for bebyggelse, heller ikke Skure,
boder og andre skæmmende indretninger.

4. For servitutpålægget ydes der ejerne en erstatning stor
2.500 kr. til hver.

ad 4: Lumsåsområdet:
Under forh~dlingerne har ejerne Rf matr. nr. 21 Lunsås,

3a og 7a Hol~strup by, Højby sogn, ikke været villige til at
indgå på nogen fredning.

Ejerne af matr. nr. 2a, 16a, 7d og 2d har alle erklæret sig
villige til at indgå på den foreslåede fredning mod en erstat-
ning stor 50 øre pr. kvadratalen.

Nævnet var enig m.h.t. matr. nr. 21 Lumsås, 3a og 7a HolD-
strup, at disse arealer ikke har en sådan skønhed, beliggenhed
eller ejendommelighed, at de har væsentlig betydning for almen-

..
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heden, hvorved er taget i betragtning, at tilstødende arealer af
større betydning er fredede. M.h.t. matr. nr. 21 bemærkes tillige,
at dette matr. nr. sammen med matr. nr. 3bl, der er jordrente-
parcel, er noteret som landbrug.

Don fremsatte begæring vil derfor ikke være at tage til
følge.

Der var ligeldes enlghed om, at nedennævnte del af de reste-
rende ejendomme på grund af deres landskabelige skønhed har
væsentlig betydning for almenheden, hvorfor der lægges følgende
servitut derpå:
l. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af det nuværende

terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering må
således ikke finde sted, fraset en sådan som er nødvendig for
vejes vedligeholdelse eller udvidelse.

2. Området må ikke tilplantes og ikke yderligere bebygges. Skure,
boder og andre skæillflendeindretninger må ikke placeres på
arealet.

,

Erstatningerne fandtes passende at kunne sættes til:
6.000 kr. for matr.
3.000 kr. " "
1.000 kr. " "
1.500 kr. " "

Arealet bliver afsat i marken af en landinspektør.
Erstatningerne betales med halvdelen af statskassen og halv-

delen af Holbæk amtsfond •"
Konklusionen er sålydende:
"Den del af ejendommen8 matr. nr. 3a og 4a Ebbelykke by,

Højby sogn, der ligger indenfor en linie trukket i en afstand af
50 m fra skov8n og hele v8jen rundt pålægges følgende

s e r v i t u t :

l. Der må ikke foret8.ges afgravning, opfyldning eller planering.
Der må således heller ikke henkastes nffald indenfor fred-
nings området.

2. Skov8n skal opretholdes som løvskvv, og hugst skal være pluk-
hugst og kun til eget forbrug under tilsyn af naturfrednings-
rådet. Indplantning såvel som andre indgreb, der vil kunne
ændre den nuværende vegotations sammensætning må ikke finde
stod og ingen form for -bebyggels8 må placeres i skoven.

nr. 2a
" 16a
" 7d og
" 2d.



6"

3. Det åbne areal rundt om skoven må ikke tilplantes, og der må
ikke placeres nogen form for bebyggelse, heller ikke skure,
boder og andre skænTI~endeindretninger,

4. For servitutpålægget ydes der ejerne en erstatning stor
2.500 kr. til hver.

5. Servitutten vil være at tinglyse på matr. nr. 3a og 4<1 Ebbe-
lykke by, Højby 8ogn, I:wd prioritet forud for al pantegæld ,

•

idet naturfrodningsnævnet, oftor nt panthaverne har haft lej-
lighed til at udtnle sig, har resolver8t, Rt c:rstatningo:cne
kan udbetales til ejerne, da panthaverncs sikkerhed ikke skøn~
nos forringet ved sorvitutten.

M.h.t. ejendomn1Gnes servitutter og andre byrder hEmvises til
folierne i tingbogen •

Påtaleretten tilkommer naturfrodningsnævnet for Holbæk a~t
og Danmarks naturfrcdningsfbrening hver for sig eller i forening.

Et areal af matr. nr. 2a Luns ås , der ligger syd for Lumsås-
Stenstrupvej8n og begrænses af vejen samt mod syd af oatrikels-
skellet og mod øst af bakkens overkant, og et areal umiddelbart
nord for vejen mod vest begrænset af matrikelsskellet og mod nord
af en linie trukket mod øst fra den første telefonpæl i nævnte
skel ca. 40 m fra vejen til det punkt, hvor nævnte vej stcde~
sammen med en markvej - pålægges nedennævnt8 servitut:

Et areal af mntr. nr. 1611.Lumsås, der p.1odvest og nord be···
grænses af matrikelsskellet, mod øst af bakkens overknnt og nod
syd af en linie trukket :ra det punkt ca. 75 Q fra skellet,hvor
markvejen møder skræntens overkant til det punkt i vest, hvor
matr. nr. l6c møder landevejen, pålægges ligeledes nedennævnte
servitut:

Den del af matr. nr. 70.LUTIsås, der ligger nord for lande-
voj8n og helo don 0.01 af matr. nr. 20.smst., der ligger nord
for en linie trukket parallelt med landevejen 75 m nord for
denne pålægges ligeledes følgende

servitut
l. Der Då ikke foretages væsentlit,8 ændringer af dut nuværende

terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering
må således ikke find8 sted, fraset en sådan som er nødvendig
for vejes vedligeholdelse ellor udvidelse.

2. Området må ikke tilplant8s og ikke yderligere bebygges. Skure,
boder og 8ndre skæmmenO.e indretninger må ikke placeres på
arenletn

,
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Y På matr. 16a 2a skal stendiget bevares og henligge
~

nr. og
som hidtil.

Der tillægges følgende erstatninger:
6.000 kr. til ejeren af matr. nr • 2a Lumsås, gdr. Alfred Henning

Nielsen
3.000 kr. " " " " " 16a smst. , gdr. Niels Peter

Larsetl

1.000 kr. " " " " " 7d smst. , parcellist Viggo
Lauri ts Jensen

1.500 kr. " " " " " 2d smst. , skovarbejder Søren
Petersen Skovshoved

1.500 kr. " " " " " 4a Ebbolykke, gdr. Hr-lgelund
Jensen

• 2.500 kr. " " " " " 4a Ebbulykke, samme
2.500 kr. " " " " " 3a SIDst. , tilhørende gdr. Hans

Petersen

,
I

Endelig er der af det offentlige udbetalt ejeren af matr.
nr. 7c Overby fru Carla Nielsen en orstatning på 500 kr. Alle
erstatninger udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen
af amtsf anden. "

Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds afsagte
kendelse af 8. juli 1958 vedrørende matr. nr. 12bc og 13Q Yderby
by, Odden sogn, har folgende ordlyd:

"Da nævnet finder, at den del af den parcellist Knud Nielsen
tilhørende ejendom matr. nr. 12bc og 13c Yderby by, Odden sogn:
der er beliggende mellem stranden og skræntens overkant på grund
af sin skønhed, beliggenhed og ejendommelighed bør fredes

b e s t e ID m c s :
Den del af ejcndomnen matr. nr. 12bc og 13c Yderby by, Odden

sogn, der er beliggende mellem havet og skræntens overkant
pålægges følgende

s e r v i t u t

le

Området må kun undergives saIT~e brug og benyttelse som hid-
til. Arealet må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyr-
kes, pløjes, gødes eller gøres til genstand for anden bohandling
- fraset græsning - hvorved det vilde plante- og dyreliv kan
lide sknde.

1""41 2.
Der må ikke foretageb afgravning, opfyldning eller planering.

II
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r,-'.' Store sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.

3.
Der nå ikke på området placeres nogen art af bebyggelse,

ej heller skure, boder, master, skilte, transformatorstationer
eller andre skæwmende indretninger.

4.

I

For ovennæ'm.te Gcrvitutpålæg tillægges der lkke ejeren
nogen erstatning, idet servitutpålægget under hensyn til arealets
anvendelsesmåde ikke skønnes at medføre væsentlige ulemper eller
at hindre en hensigtsmæssig udnyttelse af det.

Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen
med pant forud for pantegæld.

løvrigt henvises til 8jendomoons blad i tingbogen m.h.t.
de ejendommen påhvilonde s8rvitutter og byrder.

Påtaleretten tillcor::lmernaturfredningsnævnet for Holbæk amt
og Danmarks naturfredningsforening hver for sig eller i forening."

Kendelsen af 10. oktober 1959 er forelagt overfredningsnæv-
net i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den
er indanket af følgende lodsejere: gårdejer Alfred Henning Niel-
sen, gårdojer Niels Peter Larsen, parcellist Viggo Jensen, skov-
arbejder Søren Petersen Skovshoved, gårdejer Hans Petersen og
gårdejer Ebbe Hagelund Jensen.

Kendelsen af 8. juli 1958 er indanket af parcellist Knud
NielSEm.

Overfredningsnævnet har don 19. august 1960 besigtiget de
af de to kendelser omfattede arealer og for~~ndlet med de mødte
ankende lodsejere og andre i sagen interesserede.

Vedr. fredningsnævnets kendelse af 10. oktober 1959.
Under overfredningsnævnets besigtigelse opnåede mon en min-

delig overenskomst ned gårdejer A. H. Nielsen og p~rcellist
Viggo Jensen, idet erstatningsbeløbene blev forhøjet til henholds-
vis 8.000 kr. og 2.000 kr., medens fredningsservitutten forblev
uændret.

Endvidere opnåedes mindelig overenskomst med gårdejerne
Hans Petersen og Ebbe Hagelund Jensen, idet erstatningsbeløbene
blev forhøjet til henholdsvis 3.000 kr. og 2.700 kr., medens
fredningsservitutten for de to ejendomme (Solåsen) ændres såle-
des, at grænsen nod syd vil følge vejskellet i den nye vej, når
denne til sin tid er blevet anlagt. Endvidere tillades opførelse

,
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af eet hus på hver af ejendommene matr. nr. 3Q og 4Q inden
for den udenom skoven ved kendelsen lagte bræmme mod frednings-
nævnets forudgående godkendelse af husenes beliggenhed og udse-
ende. Det tillades tillige at anlægge en trappe op ad åsen uden
for den beplantede del på hver ejendom.

Vedrørende ejendommen matr. nr. l6~ af Lumsås, tilhørende
gårdejer N. p. Larsen, har sp0rgsmålet om fredningen s grænser
været optaget til forhandling med statsministeriets konsulent
i naturfredningsspørgsmål og fredningsnævnet. Overfrednings-
nævnet har herefter tilbudt ejeren gårdejer N. p. Larsen at for-
høje erstatningen til 6.000 kr. samt at udtage en trekant på
0,8 ha af fredningen, således at det fredede areal skal afgræn-
ses således: Mod nord og mod øst matrikelskellet, mod vest af
det punkt i matrikelskellet til matr. nr. 2Q, hvortil sidste
matr. nr. er fredet,og endelig mod syd af en linie trukket fra
det nævnte vestlige punkt til det nordvestlige punkt af matr.
nr. 16,9..

Da den pågældende imidlertid ikke har kunnet nkcepture
dette tilbud, har man i henhold til naturfredningslovens § 20
forelagt erstatningsspørgsmålet for den i loven omhandlede tak-
sationskommission til fastsættelse af erstatning på grundlag
af de i kendelsen angivne bester:lmelser samt ovennævnte ændring
nf grænserne for det fredede areal.

Ved en den 13. juli 1961 afholdt taksationsforretning har
kOill1."1issionenfastsat erst:ltningen til 12.000 kr.

Overfredningsnævnet har endvidere efter yderligere forhand-
ling opnået mindelig overenslwTIlst med ejeren af ejendommen mtr.
nr. 2~ af Lumsås, skovarbejder Søren Petersen Skovshoved, idet
erstatningen forhøjes til 5.000 kr., og den sydlige grænse for
det fredede areal fastsættes til 100 m fra nordskellet. Det til-
lades tillige ejeren at foretage mindre udvidelser og opføre
udhuse i forbindelse med den bestående ejendom mOd forudgående
godkendelse af fredningsnævnet.

Under sagens behandling for overfredningsnævnet har fred-
ningsnævnet oplyst, at man har opnået en frivillig og erstat-
ningsfri overenskomst med ejerne af ejendocrmene matr. nr, l7§
af Overby by, Odden sogn, og matr. nr. 4f af Ebbelykke by, Højby
sogn.

Det er oplyst, at den erstatning på 500 kr., som er udbetalt

,
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ejeren af oatr. nr. 7c Overby, fru Carla Nielsen, af det offent-
lige, er udlagt af fredningsnævnet, således at beløbet vil være
at refundere dette.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstå-
ende følgende ændringer. Det bemærkes dog, at overfredningsnæv-
net har vedtaget, at orstatningsudgiften skal afholdes oed i af
statskassen og + af Holbæk amtsfond og de i Holbæk ~Jtsrådskreds
beliggende købstadskoillfluner.

Vedr. fl~dningsnævnets kendelse af 8. juli 1958.
Da overfredningsnævnet ikke har opnået en mindelig overens-

komst med ejeren af matr. nr. 12bc og 13Q Yderby, parcellist
Knud Nielsen, har erstatningsspørgsmålet også for denne ejendons
vedko~ende været forelagt taksationskommissionen til fastsæt-
telse dels på grundlag af den i kendelsen fastsatte fredningsser-
vitut og dels således, at der gives tilladelse til at opsamle
kildevand i to betonbassiner på stranden med tilhørende trappe
af jord og brædder og de fornødne vnnd- og el-ledninger, der
skal nedgraves. i jorden.

Ved en den 13. juli 1961 ~fholdt taksationsforretning har
kommissionen fastsat erstatningen til 1.000 kr. i første til~æl-
de, medens der i sidste tilfælde ikke vil være at yde nogen er-
statning.

Overfredningsnævnet har herefter vedtaget ~t stadfæste ken-
delsens besteITælelser,så10des at der ydes ejeren en erstatning
på 1.000 kr., der fordeles med t til statskassen og t til Holbæk
amtsfond og de i Holbæk nmtsrådskrods beliggende købstadskoITælU-I
ner.

5 kort nr. Ho 117A, 117B, 117C, 117D og l17E over frednings-
områderne er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m ID e s :
De af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 10. okto-

ber 1959 og den 8. juli 1958 afsagte kendelser vedrørende fred-
ning af forskellige lokaliteter på Sjællands Odde stadfæstes med
de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales til:
gårdejer Alfred Henning Nielsen 8.000 kr.
parcellist Viggo Jensen ••.••.••..•.•••.••.•.•••.••• 2 ~000 "
gårdejer Hans Petersen ••••••.•••••••••••..••••••••• 3.000 "



ll.

gårdejer Ebbe Hagelund Jensen ••••••.••••.••••.•••• 4.200 kr.
gårdejer Niels Peter Lnrsen ••..............•....• 12.000 "
skovarbejder Søren Petersen-Skovshoved 5.000 "
alt med rente 5% fra 10. oktober 1959 at regne,og til betaling
sker, og til

I •

,

p~rcellist ~rQd Nielsen ............•.........••... 1.000 kr.
med 5% rente fra 8. juli 1958, og til betaling sker.

Endvidere udbetales dt,t fru C3rla Nielsen tilkommende er-
statningsbeløb fra det offentlige,500 kr.,til fredningsnævnet
for Holbæk amt, der har udlagt beløbet.

Erstatningsudgiften ialt 35.800 kr. med renter af 35.300 kr.
udredes med t af statskassen og + af Holbæk amtsfond og de i
amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketQl i
henhold til dan senest offentliggjorte folketælling.

",

I'

Udskriftons rigtighed
bekxæ-ftes•..........

'--"'-'l" ..~...-
.--.,r ~"'''Ir

..... -","~' '~,/. 2~.L.\',.__..:).' l'?'
~- ~F.Grage ,/'

/Overfredningsnævnets sekretær.
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Mtr.nr. 3a Ebbelykke by, Højby sOf-n
m.fl.

A 11 m e l d 8 .c:
Naturfrpdningsnævnet for Holbæk emt.
Stempol- Of- grbyrfri i m00før af
Naturfr~dnincslov8n.

KENDELS"E

• Ved skrivelso af ?8. januar 19t:;Rhar Danmarks NaturfT'pdningsfo:t(lnin[
anmodet nævnet om at rejse frpdninf-ssag angåen(l(~ 4 for:::.;kRlJige J.olwll"Gc--

I ter på Sjællands Odde.
I l.taattegatskræntp.n ved Yderby:

Om r åd et ud gør e n cl e l af eje n domm en E' m tr .nr" 19 a . 15:fl 15 a; 37, :5 9) YJ::
38:2, 30, 13~, 13.2.,l2bc, l?~ Yderby by, Oddoll--SOp'l1": - '

Forslaget gik ud pren b(lvarinf. af den nuvær8ndn tilstando
I 2. Skrænter og strand områder V(ld SP,1rø bUf-~~

Området udgør en dAl af ejendommenr. mtr.nr, 7~" 8~: Re Yde~by by, Od0011
sogn, P;,2, 15,g, l5,§:,l6,§:,16E, l7~ Ovp,rby by, Oddc'l1sogn, l7.§:.'75..7 7/~>
7f, 7a smst.
- Forslaget gik ud p§1 8n bevaring af den nuværende tll.star:;uOf! pu, at

området ikke må udnyttrs industri(llt.
3a. Ebbelykkeområdet, Nordskræntpn:

Fredningsforslaget v0drører mtr.nr. l~? 4~ Of 4f Ebbp1ykkc by, Ho~by
sogn.

3b. Ebbr1ykkeområdet, Solåsen:
FredningsforslagRt vpdrører rotr.nr. 3~ og 4.§: Ebbrlykk8 by, Høj1JY ';;O~}J

4. Lumsåsområdp,t:
~ a1frcdningsforslaget vpdrør8r ej(mdommene mtr.nr, ?..0, 16.::::,16.,9.,17,E.) '/.2.,

"'~, 6.2.,6~, 2Q, 21 Lumsås by, Højby sogn og 7~, 3~ Holmstrup by.Højby sogn.
Fredningsforslaget går for de under 3a, 3b og 4 nævnte områder UG

på bevaring af status quo.
Nævnet har holdt møde dAn 30.juni og 1. juli 1958 til hvil:(e m(?,der

allp. lodsejere samt panthavere var tilvarslede.
Danmarks Naturfredn inp.sforening var repræsen"crrwc v0d magistoi' ~(1llja-.

sen og magistpr Jakobsen.
Holbæk amtsråd var ligelrdps tilvarslet.
Nævnet drøftede forslaget og besigtigAde sammen m(ld d(l mødte area-

lArne. Nævnpt var enig om at søge frpdninp.sn gpnnemførto
Ved forhaYldli1"l~med lndsejprne opnåedes forlig om frC'dnin~ vodror('[l·.

de følgAnde mtr.nr.e, op der oprettedes of'underskrev0s straks frrdninps-
deklarationAr:
ad l: Kattegatskræntrn:

Mtr.nl'. :
19a
15f
159.
13a
12ax

I

~,

•
Ejer:
gdr. Johs. Larsen,
parcellist Knuu Johan Larsen,
gdr. Freddy Jensen,
gdr. Holger BArgstrøm HansenjSjællands Odd88 Fiskercgeri Alt



ad 2: Skrænter og strandområder ved
Mtr.nr.
8a
8e, 15e, 15g
15a
16a
16b
17e
70

ad 3a: Ebbelykkp områdpt:
Mtr.nr. la tilhørende gdr.

For følgpnde ej0.ncomme blev
kendelse dereftpr udfærdiget.
ttJ l: Kattegatskrænten:

Mtr.nr.
30,37,38p.
38b, 39
12bc og 13e

~d 2: Skrænter vpd Sejrø bugt:
Mtr.nr. 7a tilhørendp. Helge Godtfrpd Larsen.

Parcellist Knud Nielsen har indbragt kendelsen vrdr. l?bc og 13c for
Overfrndn ingsnæ.,rleil•.

Der e~ vdet ejerRn af mtr.nr. 7c Overbyen erstatning af det offpnt-
lige stOl 500 ':<r.,der er udbetalt, og fra privat side 500 kr.) mednns
der iøvrig~ ikk pr ydet nogpn erstatning.

Resten af frRdnings~sgerne blev udsat til nærmere und8rsøgels8 cG
forhandling. Danmarks Naturfrpdningsforening har på nye under den 10. 0}
11. august 1959 afholdte møder frafaldet begæringen fsv. ang. ejendorr,mel]
mtr.nr. 38d Yderby, Odden sogn, idet denne ejendom ikke går ned til strG.(]-
den Of! mtr.nr. 17b Lumsås, Højby sogn samt jordrentebrugene mtr.nr. 6c C,no

"ac smst. O? mtr.nr. l6c smst., der er noternt som husmandsbrug sa~Jon
~ed mtr.nr. 6c.

Fsv.ang. mtr.nr. l7a Overbyer frednjngsbegæringen indskrænket tLL
at angå en 25 m dyb bræmme lan,2'sstranden indt il en kommunal grusgra-{,
Odden kommune har frafaldet gravningsret på nævnte areal, og dor er opr()"~--
tet en frivillig deklaration.

Ejerrn af mtr.nr. 7g OVRrby, parcellist Gunnar Nielsen og ejrrnn af
mtr.nr. 7a or 7f smst., gdr. Kaj Carlo Hansen har begg0 erklæret, at de
ikke kunne inogå på nogpn frp.dnin~, idet de har indgået kontrakt med et
stenfirma om udnyttnlsp af st~nene på de ommeldte ar~aler.

Nævnet er enip. om, at dl" omT!1eldtearealer er af en sådan botanisl(
og landskabelig værdi, at en bevarelse er af væsentlig interessG, men
under hensyn til de økonomiske konsekvenser og til, at der er fredet til-
stødende arealer af tilsvarende karakter, kan begæringen fsv,ang, mtr.nr.
7g, 7a og 7f Ovprby ikke tages til følge.

På mødet den 10. august 1959 afgav ejeren af mtr.nr. 4a Ebbolykku
tilbud om at fredp en nærmprA angivAt del af Nordskrænten af ejrndomInCm
mod en erstatnin,2'stor 1.~OO kr., Of- nævnet har modtaget tilbudet. 1rsf,
I.C. Bang, København, erklærede, at han under forudsætning af ejernes

,_godkendelse tiltrådte, at der blev pålagt ejendommen mtr.nr. 4f smst. en
ganske tilsvarende servitut dog uden Arstatning til ejerne.

Højby kommun p har som ej nI' af mtr. nr. 7u Lum sås erklære t sig vilJ.l.?
til vedp.rlagsfrit at underskrivp en fredningsdeklaration på denne ej 011··
dom, hvilket tilbud nævnet agter at modtage.

~\

Sejrø bugt:
"Ejer:
gdr. Viggo Ludvig Jonsen;
gdr. Petpr pxel Hansen,
gdr. Poul Briksen,
gdr. Henninf V. Larsen:
boelsmand Ingvard Nielsen,
gdr. Chr. Jensen,
fru Carla Nielsen.

Jacob Jacobsen.
spørgsmålet straks optaF-et o~ særskilt

Ejnr:
Kasper Mad snn ,
vicevært Leo Jrppesen,
parcellist Knud Nielsen.



ad ;b: Solåsen:
Ved forhandlingprne på mødet den 10. august 1959 med ejerne af mtr.

nr. 3a og 4a gdr. Hans PetF!rsen Of! gdr. Hagelund Jenspn erklærede disse)
sig villigp til at frpde de ommeldte arealer mod en erstatning stor
5.000 kr. til hver.

Nævnet havde. i forvejen anmodet skovridp.r E. Bentzen, Mantzhøj, Ny-
købing Sjæll. om at vurdere, hvor m8?et de påpældende ejnndomme vil blive
forringet VAd gennemførelse af den foreslåede fredning, og skovriderF!n
har i en erklæring af 31/3 1959 anslået værdiforringelsen af skovarE:'ale~
til ialt 1.500 kr.

Ved ansættelsp.n er skovrideren fejlagtig gået ud fra, at skov('n på
mtr.nr. 3a var fredskov.

Nævnet var enig om at frede de ommAldte områder såled0s, at der på-
lægges følgende

_ ." s e r v i t u t:

l. Der må ikke f~retages afgravning, opfyldning eller planering. Der må
s81edes hpllpr ikke henkastes affald indenfor fredningsområdp,t.

2, Skoven skal opretholdes som løvskov og hugst skal være plukhugst og
kun til eget brug under tilsyn af naturfrpdningsrådet. Indplantning
såvel som andre indgreb, dAr vil kunne ændre den nuværende vegetations
sammensætning må ikkp. finde sted o~ inf-F!nform for bebyggelse må placp,~
res i skoven.

3. Det åbne areal rundt om skoven må ikke tilplantes, og der må ikke
placeres nogRn form for bebyggelse, hpller ikke skure, boder og andre
skæmmen de indretn inger.

4. For servitutpålægget ydes der ej~rne en erstatning stor 2.500 kr. til
hver.

~
I
l
I

•I

ad 4: LumsåsområdAt:
Under forhandlingerne har ejerne af mtr.nr. 21 Lumsås, 3a og 7a

Holmstrup by, Højby sogn ikke været villige til at indgå på nogen frod-
_ing.
.. Ejerne af mtr.nr. 2a, l6a, 7d og 2d har alle erklæret sig villige til

at indgå på den foreslåede fredning rrod en erstatning stor 50 øre ~ru
kvadratalen.

Nævnet var enig om m.h.t. mtr.nr. 21 Lumsås, 3a og 7a Holmstrup, at
d isse arealer ikkE"har en sådan skønhRd, bel iggenhed eller ej flndommel ig·-
hed, at de har væsf'ntli~ bptydning for almenheden, hvorv0d er taget i be-
tragtning, at tilstødende arealpr af større betydning pr fredede. M.h.t.
mtr,nr. ?1 bemærk~s tillige, at dette mtr.nr. sammen med mtr.nr. 3 bI,
der er jordrentpparcpl, Ar noteret som landbrug.

Den fremsatte begærjng vil derfor ikke være at tage til følge.
Der var li~plf'dF!senighed om, at nedpnnævnte del af de resterende

ejendommF! på grund af deres landskabelige skønhF!d har væsentlig betydning
for almenheden, hvorfor der lægges følgende servitut derpå:
l. Der må ikke foretages væsentlige ændring8r af dAt nuværende terræn.

Yderligere afgravning, opfyldning eller planering må således ikke finde
sted, fraset en sådan so~ er nødvendig for vejps vpdligeholdelse ellnr
udvidelse.

~. Områdnt må ikke tilplantes og ikke yderligere bebygges. Skure, boder
",. og andre skæmmende indretningpr må ikke placerF!s på arealet.

)



Erst~tning8rne fandtes passend8 at kunn0 sættes til:
6.000 kr. for mtr.nr. 2a,
3. 000 kr." " 16a,
L 000 kr." " 7 d of-
L 500 kr ." " ?d•

Arealet bliver afsat i markpn af en landinspoktør.
Erstatningprnp betales med halvdelen af Statsk2SS0.n Of- halvdelen af

Holbæk amtsfnnd.
T h i b A S t e m m e S:
Den dpl af ejendommene mtr.nr. 3a og 4a Rbbrlykkn by, HøJby sopn.

der liggpr indenfor en linie trukket i en afstand af 50 ro fra skoven og
hele vejnn rundt pålæf-f-ps følg~nde:

s e r v i t u t:

_ Der må ikkn foretagAs afgravning, opfyldning rllpr planroring. Dor mt
s§lRdps hpllpr ikkp hnnkastes affald indenfor frndningsomr~dpt.

2. Skoven skal opretholdes som løvskov Of- hugst skal være plukhuf-st og
kun til 8f-pt forbrug undpr tilsyn af naturfrpdn inf-srådet. IrJdplantn inr
såvel som andrp indgrpb, dRr vil kunne ændrf' c1,,'n nuværAnd0 v('f-8ta~:Lonfj
sammpnsætninf må ikkp finde sted Op' ingen form for b0bygp!olsc; mb-p::"acp--
res i skov8n.

3. Det åbne arpal rundt om skoven må ikke tilplantAs, og der mEl.J~kp
plaeerrs nogp.n form fol' bp.byf-f-plse, heller ikke skur8, bodE~r op: andrn
skæmmpnde indretningnr.

4. For servitutpålæppet ydes der ej0rno en erstatning stor ?,500 kr.
til hvor.

5 • Servitutten vil være at t inf-ly se på mtr. nr. 3a af! 4a Ebb ('ly kkc b:,r!
Højby sOf-n med prioritet forud for al pantegæld, idAt naturfrudnlngs-
nævnet, f'ftpr at panthavernp har haft lejlif!hC"d til at ucHalc si,zl llei~
resolveret, at erstatningerne kan udbntales til ejerne, da panthav8TnAs
sikkerhed ikke skønnes forringpt vpd servitutten.

M.h.t. ejflndommpnes servitutter og andre byrder hi"nvises til foli(,l'.,e ne i tinfbogpn.
! Påtaleretten tilkommer NaturfrRdningsnævnet for Holbæk amt og D~n-

marks Nat urfrndn ingsforAn ing hver for s ig ellr'r i fore n in?,"
Et arG al af mtr. nr. 2a Lumsås, der l igger syd for IJums3.s-SteYlstrup-·

vejen og begrænses af vejnn samt mod syd af matriknlsskellot o~ mod øst
af bakkens overkant og et areal umiddelbart nord for vAjon mod vest be-
grænset af matrikp.lsskellet og mod nord af en linie trukkrt mod ØDt fra
den første tAlefonpæl i nævnte skel ea, 40 m fra vejen til det punkt;
hvor nævnte vej støder sammen mpd en markvej - p~lægges nedennævnte ser-
vitut:

Et areal af mtr.nr. 16a Lumsås, dor mod vest og nord bngrænses af
matrikelsskellet, mod øst af bakkens overkant og mod syd af en linie ~ruk-
ket fra det punkt ca. 75 m fra skellet, hvor markvojE1n -!HJ(~d:~ skræntens
overkant til dtlt punkt i v('st, hvor mtr.nr. 16c m0d8r land0vC'jnn på.læ~g(ls
ligeledes npdp.nnævnte servit~t.

Den dAl af mtr.nr. 7d L1jmsås, der ligger nord for landevr'jon og hf,lr,
dp,n del af mtr.nr. 2d smst., der ligger nord for rn linie -Grukket parnl ..
lAIt med landrvejen 75 m nord for denne pålæggrs ligelndos følgonde

iI') S e r v i t u t:
1. Der må ikke foretage s væsentl ige ændringer af det nuvBJrend(' te rn)':lJ.

Yderl igere afgravn ing, opfyldn ing eller plan pring m;').sålC"de s lkke fj.n··
de sted, fraS8t fin sådan som er nødvendig for vej('s vedligeh'l111elsu cl ..·
ler udvid 81se.

i
~'



~,

1. 500 kr. "
? 500 kr. "
2.500 kr. "

End pl ig
._ fru Carla

2. Omr~det må ikke tilplantps og ikke yderligere b8bygg~s. Skure, boder
og andre skæmmende indretningpr må ikke placeres på arealot.

På rntr.nr. 16a og 2a skal stendiget bevares og henligge som hidtil.
Der tillægges følgende erstatningpr:

6.000 kr. til ejerpn af rntr.nr. 2a Lums~s, gdr. Alfred H8nnin~ Ni~ls0n;
3.000 kr." "" " l6a smst., gdr. Ni01s Pe'tor Larson 1

1.(')00kr." "" " 7d srnst., parcellist Vig{Io Lautits Jensen.
1.500 kr." "" " 2d srnst., skovarb0jd0r Sørc?n Pet0Tsen

Skovshoved,
"" " 4a Fbbelykke, gdr. HagAlund Jensen,
"" " 4a Ebbplykkc, sarome,
"" " 3a srnst., tilhørrndo gdr, Hans P0tl'"'TSCY1.

er der af det offentlige udbptalt ejeren af rntr.nr. 7c Ov~r-
NielsRn en erstatnin~ på 500 kr.

Bære ntsr:>n. Osvald Nir:lsc?n,

Chr. Herm ans en. Hans Chr, Hans0n.

I

l
1

l'

,
I

I

r - "I

1
/1

~

" ~



FREDNINGSNÆVNET>

•



REG. NR. JJ ~I,.t:)
e
tHr. nr. 7a
Yderby by, Odden sogn

Fr.j.nr. 13/1958: fredning af Nord-
skrænterne ved Sjællands Odde.

JA n rn e l d e r:
Naturiredningsnævnet for Holbæk Amt.
Uden stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, §33.

K E N D E 1 S E
Da nævnet finner, at den del af den Helge Godtfred Larsen

tilhørende ejendom mtr.nr. 7a
Yderby by: Odden sogn, der er beliggende mellem stranden og

skræntens overkant på grund af sin skønhc,d, bnliggenhed og ejendommelig-
hed bør fredC's

b e s t e m m e s:
Am del af ejendommen mtr.nr. 7a
~er er beliggende mellem have~ og skræntens

s e r v i t u
L

Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. Area-
let må ikke beplantes. Udyrkode områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
eller gøres til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved
det vilde plante- og dyreliv kan lide skade.

2.
Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store

sten må ikko beskadiges, fjernes eller flyttus.
3.

Dor må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej hellor
skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæmmen-
de indretninger.

4.
For ovennævnte servitutpålæg tillægges der ikke ejeren nogen erstat-

ning, idet servitutpålæget under hensyn til arealets anvendelsesmåde ikke
skønnes at medføre væsontlige ulemper el18r at hindre en hensigtsmæssig

tldnyttelse af det.
Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant

forud for pantegæld.
løvrigt henvises til GJendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendom-

men påhvilende servitutter og byrder.
Påtaleretten tilkommp.r Naturfrodningsnævnet for Holbæk Amt og Dan-

marks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.
Naturfrodn ingsnævn et for Holbæk .Amt, den 8/7 19 58

Yderby by, Odden sogn,
overkant pålægges følgende
t:

B æ r e n t s e n.
År 1958 den 4/8 kl. 10,00 har undertegnede stævningsmand for Odden sogn ind-
fundet mig på Helge Godtgred Larsens opgivne bopæl i Yderby og der forkyndt
omstående kendelse for ham personlig og overgivet ham genparten.

Otto Jensen". Sognefoged.
og Dragsholm Birk, den ll.okt.i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad

Friis J ense~ Holst.- LH·.
kst.

Indført
1958.,e



REG. NR. ,,2.J~" /I-le
Htr. nr. 30, 37 og 38e
Yderby by, Odden sogn

Fr.j.nr. 13/1958: fredning af Nord-
skrænterne ved Sjællands Odde.

JA n m e l d e r:
Naturirudningsnævnet for Holbæk Amt.
Uden stempel og gobyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, §33.

K E N D E L S E
Da nævnet finder, at den del af den Kasper Madsen

tilhørende ejendom mtr.nr. 30, 37 og 38e
Yderby by, Odden sogn, der er beliggende mellem stranden og

skræntens overkant på grund af sin skønhed, b01iggenhed og ejendommelig-
hed bør fredes

b c s t e m m c s:
.\I.n.r del af ejendommen mtr.nr.

er boliggende mellem havet og
s e

Yderby by, Odden sogn,
skræntens overkant pålægges følgende
r v i t u t:
l.

Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. .Area-
let må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
eller gøros til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved
det vilde plante- og dyreliv kan lide skade.

2.
Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store

sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes,
3.

Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller
skure, boder, master, skilto, transformatorstationer eller andre skæmmen-
de indretn inger.

4.
For ovennævnte servitutpålæg tillægges der ikke ejeren nogen erstat-

ning, idet servitutpålæget under hensyn til arealets anvendelsesmåde ikke
skønnes at medføre væsantligo ulemper ell8r at hindre en hensigtsmæssig

ttdnyttelse af det.
Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant

forud for pantegæld.
løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendom-

men påhvilende servitutter og byrder.
Påtaleretten tilkommer Naturfrodningsnævnet for Holbæk Amt og Dan-

marks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, den 8/7 1958

B æ r e n t s e n.
År 1958 den 4/8 kl. 10,00 har undertegnede stævningsmand for Odden sogn
indfundet mig på Kasper Madsens opgivne bopæl i Yderby og der forkyndt oven-
nævnte kendelse for ham personlig og overgivet ham genparten.

Otto Jensen. Sognefoged.
købstad og Dragsholm Birk, dendagbogen for Nykøbing Sjæll.

Friis Jensen! Holst. LH.
kst.

ll.ok~Inoført i
1958.--



REG. NR . .2..1~I rt \ '.}
, ('le

Mtr.nr·38b og 39
Yderby by, Odden sogn

Fr.j.nr. 13/1958: fredning af Nord-
skrænterne vod Sjællands Odde.

A n m e l d e r:
Naturircdningsnævnet for Holbæk Amt.
Uden stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, §33.

K E N D E 1 S E
Da nævnet finder, at den del af den vicevært Leo Jeppesen

tilhøronde ejendom mtr.nr. ~8b og 39
Yderby by; Odden sogn, der er beliggende mellem stranaen og

skræntens overkant på grund af sin skønhed, b81iggenhed og ejendommelig-
hed bør fredps

b e s t e m m o s:l-e3nrd el af ejend omm en m tr. n r. 38b og 39 Ydorby by, Od den sogn,
~ er beliggende mellem havet og skræntens overkant pålægges følgende

s e r v i t u t:
L

Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. Area-
let må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
eller gøres til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved
det vilde plante- og dyreliv kan lide skade.

20
Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store

sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.
3.

Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller
skure, boder, master, skilte, transformatorstationer. eller andre skæmmen-
de indretn inger.

4.
For ovennævnte servitutpålæg tillægges der ikke ejeren nogen erstat-

ning, idet servitutpålæget under hensyn til arealets anvendelsesmåde ikke
skønnes at medføre væsuntlige ulemper ellp,r at hindre en hensigtsmæssig

ttdnyttelse af det.
Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant

forud for pantegæld.
løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendom-

men påhvilende servitutter og byrder.
Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Dan-

marks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.
Naturfrodningsnævnet for Holbæk Amt, den 8/7 19 58

B æ r e n t s e n.
År 1958 den 4. august kl. 13,00 har undertegnede stævningsmand for Fre-

deriksberg Birk indfundet mig hos vicevært Leo Jeppesen, Go~påbsvej nr. 13 B
2';sal th., og forkyndt foranstående kendelse for fru Jeppesen og leveret hendeen genpart.

Det er tilkendegivet fruen, at kendelsen kan indankes for overfrednings-
nævne. inden 4 uger.

Windfe1d. obtj.
,.. Politikreds nr. 1 Frederiksberg.
~ført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. kbst,. og Dragsholm Birk, den 11. o~t.
1958.

Friis-J ensen/
kst. Ho1st. tH.
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REG. NR. Ji3n*
Mtr.nr. 12ax Yderby by, Odden sogn.e, Fr.j.nr. 13/1958: fredning af Nord-

skrænterne ved Sjællands Odde.
Anmelder:

Undertegnede Sjællands Oddes Fiskerøgeri &/5 som ejer af mtr.nr. 12ax
Yderby by, Odden sogn pålægger herved ~n del af min fornævnte ejendom, som

.. udgør en del af skrænterne følgende fredningsservitut for at bevare landska~
• bets ka.rakter i så vidt muligt uændret skikkelse for eftertiden. Det fredede

område er indtegnet på et hos Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt beroende
matrikelskort, og fredningen hur følgende omfang:

l
Området må kun undergives samme brug og benyttelse so. hidtil. ~ealet

må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes eller
gøres til genstand for anden behandling - k~.%fraset græsning - hvorved
det vilde plante- og dyreliv kan lide skade.e. 2Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store sten
må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes, og diger må ikke sløjfes.

3Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller
skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæmmende
indretninger.

4tt, For påtacelsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der mig en
\ erstatning på O kr.

Ejeren reserverer sig af henwn til evt. udvidelse af sine fabriksbyg-
ninger, at foretage den fornødne gravning og regulering. Forinden sådanne
finder sted stat ejeren sætte sig i forbindelse med naturfredningsnvæ.et.,e Det bemærkes, at der i skrænten ligger et kloakanlæg, som ejeren forbe-

\ holder sig at kunne oprense og udvide.
Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant

forud for pantegæld •
.a, Iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen
..ipåhvilende servitutter og byrder.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Yderby, den 30/6 1958,

ulæseligt navn.
God~en~e,~~."~

~.. J"" .IJ.:J

t den 23/8 1958.
" '.

Bærentsen.
Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm
aug. 1958. Tinglyst. Udskrift af &/S~reg. fvrevist.

Skqvgård /RH.Fj._J
Birk, den 26.

_..-.....



REG. NR. ;V~

Mtr.nr. 13a Yderby by, Odden sogn.- Er.j.nr. 13/1958: fredning af
Nordskrænterne ved Sjællands
Odde.

JA n m e l d e r:
• ' I ..

I • ,),'-' R"'l, ':' ,=' " .\:~~

Uden stempel og ~ebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

Und ertegnede gdr. Holger Bergstrøm Han sen" som ej er af Iltr.nr. 13 a
Yderby by, Odden sogn pålægger herved den del af min fornævnte ejendom,
som udgør en del af skrænterne, følgende fredningsservitut for at bevare
landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelse for eftertiden.
Det fredede omtåle er indtegnet på et hos Na.turfredningsnævnet for Holbæk
åmt beronde matrikelskort, og fredningen har følgende omfang:

l
Området må lun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. ~ealet

må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes eller
g.res til genstand for anden behandling - fraset græsning - hv02ved det
vilde plante- og dyreliv kan lide skade.

2
Der må.ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. store

sten må ikke beskadiges, fjerne s eller fly:ttes.
3Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller

skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæmmende
indretninger.

4For påtageisen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der mig
en erstatning på O kr.

Ejeren reserverer sig at kunne reetablere og om nødvendigt flytte
.adkørselsvejen til stranden og plante læhegn ovenfor skrænten.

~ Ejeren reserverer sig endvidere at kunne etablere Dandledninger ned
tnl kildevæld i skrænten.

Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant
forud #,or pantegæld.

løvrigt henvises til ejendommen blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen
påhvilende servitutter og byrder.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig eller i forening •

•derby, den 30/6 1958.
Holger Bergstrøm Hansen.

Godkendes:
, den 23/8 1958.

Bærentse n.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk,den
26. aug. 1958. Tinglyst.

Skovgård / RH.Fj.



"

Mtr.nr. 15a Yderby by, Odden sogn.- Fr.j.nr. 13/1958: FRedning af
Nordskrænterne ved Odden Havn.

iAnme;l,der ; . ,'..~\;"(VYly'l~,t...~~~:..., ... ~,... '.' ~

{O'i4 gc> v';,: t, ~~, d~nt
I

Uden stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, §33."

\

Undertegnede gdr. Freddy Jensen som ejer af mtr.nr. 15a Yderby by,
Odden sogn pålægger h~rved en del af min fornæ~mte ejendom, som udgør den
del af skrænterne, følgende ~redningsservitut for at bevare landskabets
karakter i så vidt muligt uændret skikkelse for eftertiden. Det fredede
område er indtegnet på et hos Naturfredningsn .... t for Holbæk Amt beroende
Da trikelskort, og fred ningen har følgende omfang:

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. ~ealet

må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes eller I

gøres til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved det
vilde plante- og dyreliv kan lide skade.

2.
Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store

sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.
3Der må ikke på området plaeeres nogen art af bebyggelse, ej heller

skure, boder, master, skilte, transf.rmatorstationer eller andre skæmmende
indretninger.

4For påtageIsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der mig
en erstatning på O kr.

Ejeren reserverer sig evt. at retablere en nedgangsvej til stranden.
Han vil henvende sig til naturfredningsnævnet før han påbegynder vejanlæ~-
get.

Ejeren reserverer sig endvidere at kunne plante læhegn ovenfor skræn-
ten.

atvtinglyse på ejendommen medpant
blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen

Nærværende forpligtelse vil være
forud for pantegæld.

Iøvrigt henvises til ejendommens
påhvilende servitutter og byrder.

Påtaleretten tilkommer Natur."redningsnævnet for Holbæk .Amt og Danmarsk
Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Yderby, den 30/6 1958.
Freddy Jensen.

Godkende.sVYJ.:A
, den 23/8 1958.

:." ~:,.~
Bærentsen

Indført i dagnbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk, den
26. aug.1958. Tinglyst.

Skovgård, /RH.Fj.



REG. NR. ~~119

Mtr.nr. 15f, 16i, 19b og 31
~YderbYby, Odden sogn.

Undertegnede pareellist Knud Johan Larsen, som ejer af mtr.nr. 15f,16i
19b og 31 Yderby by, Odden sogn pålægger herv Id den del af min fornævY.te ejenilt dom, som udgør en del af skrænterne, følgende fredningsservitut for at bevare
landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelse for eftertiden. Det
fredede område er indtegnet på et hos Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt be-
roende matrikelskort, og fredningen har følgende omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
..gøres til genåtand for anden behandling - fraset græsning - hvorved
.. plante- og dyreliv kan lide skade., 2

Der,må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. store sten
må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.

3Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller
skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæmmende
indretninger.e 4For påtageIsen af nær ærende fredningsdeklaration tilkommer der mig en
erstatning på O kr.

Ejeren reserverer sig som hidtil at styrte marksten ud over skrænten.

Arealet
eller
det vilde

1It Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant
forud for pantegæld.

Iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen
påhvilende servitutter og byrder •

.. ' Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Dammarks
~aturfredningsforening hver ior sig elller i forening.

Yderby, den 30/6 1958.
Knud Larsen.

" ,.
, ,. _gp.d),{endes:".('"".. '.,;'

, den 23/8 1958
Bærentsen.

Indført i Dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk, den 26.aug.
1958. Tinglyst.

Skovgård / RH.Fj.



Der må ikke foretages afgravning, opfyldning ollGr planering •. '

Store sten må ikke beskadi ges,. fjernes ellor flyttes, eB Qigep m~
:Lki9 e:Lejfeer

3.
'00 Der må ikke.på områaet plaolJres nogen art af bebyggelse, ej hel-
~';, ior skure, boder, master~ skilter transformatorstationer eller andre

I • J I • ~

'~'skæmmende'indretninger, AJ.~AreQQ ekeieteFeHae -eeey~elee 3kal ~,e ,k~n~o/fornyes og evontuelt udvides ved ti:I;..l?y.gning',dog' sål~d~~' at
disse nybygninger 1 størrelse Q ormning skal harmonore mod land-
skabet og den eksis e bebYBBolse" og dorfor inden opførelsen
s*l~-gcrd'k~o=in;;dH!*m-ele9-ln~gke~l~Btae-tttlff-:ttno~g~nt'J:!::fln.g-ep-tll-f,r,odn ingsnæv..nej;..

e
II -
I i

•

•
..' Underte gnede. ~:--:-:f~ ••• ?A;r."r.~.p•• 1:-r!f:t.f:--.(:~ .

" ""tY L. I~~'1iæ ..~ ..... ,..... ,som ejer af mtr.nr.(,f.r.;.'9......f ..
tb~ og.sogn Pålæg~el af min fornævnte e~n-

dom,. som udgør en del af ilje t følgende frodningsservitut
for at ~~vare landskabets kar~kter.~ ,viqt muligt ~ændrot s~ikkelse
fer!'~ftertidcnå De.t.fredede ~m~åde o&.l' ~ndtognet på.et hos, Na:turfred-
ni ngsnævnet for.Holbæk Amt boroende matrikeiskort" og fred~ingen har

, Ifølge -n~e. omfang. .

.,"o~rådet må kun undergives ~;mma brug og bqnyttol'se som hidtil.
, ,

Arealet må ikke beplantes. U:~~~~~~gi~,a~~~tnnn~~~ia
p lantager Skal dog fremdeles kunne og også nyplantning
skal kunne. f a arealer, der på fredningstidspunktet ,hen-. ,

• Udy rkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
eller gøres til genstand for anden behandling - fraset græsning ~

, . -
ot\teni;ttel tt:dhbt~nin8i tæ' gg kretbe"oksnitlge!llt -.hvorved det vilde
plante- og dyreliv kan lide skade. P!'del~i! kl:tba:UkS~de o~
må græsning og udhugni ng kun finde sted j.Ddenf-!' sc~anne grænser,

. --at kratvæksten be~B i omtrent samme omfang som vod fredningens
• ~ " l, \

ile! a!ttr~rti"
ol '

ve · lfJ , -,.

~EG.NR.62S00 '()()~%-s-.g
ir.j.nr. 15/19581 fredning af
~gst~d--Ba-k-keT. ~tI'~
, tV-t-p( ?&..~/ •

A n ro e 1 d e rt
Naturfredningsnævnet for Holbæ~' Amt

UcTen stempel og gebyr i.h.t. lov ' \
nr. 140 af 7/5 1937" § 33 •

2.
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For påtagol~cn af. ,

mi~ en·erstatning på~ ' .

4. ,. ,

nærværende'fredningsdoklaration
f) ,kr.

tilkommor dor

e, .

" ,A, .. ':'.,., "

, ,_ .. '.', , ""~

t

j
I

l,

Nærværendo forpligtelse vil Være at tinglyso på ~jendommcn med
paht :forudfor pantegæld~ iset' natu pfroeH!~goHE9l1tnot, oftep.at.~-

, t __

haver~o har haft lejlighed til at udtale ~resolverott at er-
statningen kah udbetales som ojor, idet panthavornes sikker-

. 'nævne te ekø!1 ikke fOrM-ngu~--vrrd-nrerværend-e-sel'v1tUtpfilælr~
løvrigt henvises til ojendommens blad i.tingbogon m.h.t. do

ejendommen påhvilonde servitutter og by rdor •
., '. ,

.. _. .1 ..... ,

Påtaleretten tilkommor Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfrodningsforoning hver for sig oller 1 forening.

, ~ ~ • tlJ. den..s.,/ ~ 195";.
•

•

G o d k e
Naturfredningsnævnet

n d Osl - rt! ~.....;-
for Ho~bæk Amt, ~on lJ /1 1951.

Indført i DagbogfJn for Ny"øbi~t
S 'æll. Købstad o~ Dragsholm Blrk _! 2. ~U61 19:)$ Ting~lJst, ".: "r.u:;n ~~/?~~ ----.: "~, lf-''''''' .~\"

lrll<-f
§ le. Kr., Øre.
§ " u

§ 14-1: " "§ 14-2: 3 lI- II

Ko!!s. " ti

Oh tn "



REG. NR. #1IJnN

Mtr.nr. 18e og 19a,e Yderby by, Odden sogn.
Fr.j.nr. 13/1958: FRedning af
Nordskrænterne ved Sjællands Odde.

JAnm~.l~~!.!/"" ...-..-I.'l.l.t
4'<I.~I~J,'. i' .......J] ·"ef.,! ,,'_ ~V- .. ·-

- ~~." j

; {il', .. ~I ).:~ ~ /. r ·~t,;t~~~
(/. - ,Uden stempel og gebyr i h.t. lov

nr. 140 af 7/5 1937, §33.
Underteguede ~dr. Johs. Larsen, som ejer af mtr.nr. lSe og 19a Yderby

.. by, Odden sogn pålægger herved den del af min fornævnte ejendom, som udgør.. en del af skrænterne og som ligger øst for en linie i en afstand af 150 m
fra vejen til stranden, følgende fredningsservitut ~or at bevare landskabets
karakter i så vidt muligt uændret skikkelse for eftertiden. Det fredede om-
råde er indtegnet på et hos Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt bermende
matrikelskort, og fredningen har følgende om~ang:

1
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. &realet

må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pl~jes, gødes eller
ttgøres til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved det

.vilde plante- og dyreliv kan lide skade.
2

åfg%ZKKXK Der må ikke foretage afgravning, opfyldning eller planering.
Store sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.

3Der må ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller
skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæmmende

eind r etninger. ,
For påtagelsen af nærværende fredning sJeklaration tilkommer der mig en

erstatning på O kr.
~ Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant

forud for pantegæld.
Iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen

påhvilende servitutter og byrder.
.. Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Danmarks
"Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Yderby, den 30/6 1958.
Johannes Larsen.

Godkendes:
,~ ;. .., ,,""'.o.ii!; , den 23/8 1958.

Bærentsen.
Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk, den
26. aug. 1958. Ting1ust.

Skovgård / RH.Fj.
__ ... 1ioIit

;;;:;;;;; A
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Mtr.nr. 70 og 29
~:5~il:p:l&:~:mJQJ;Xtt
- Over by by, Odden sogn

REG. NR. O LS"O o .00 o

. 1311958
Fr. j. nr. iii3aitt fredning af
~~xg~~ixi~kk~~.Skrænterne ved 6verby

A n m e l d e r:
I

Naturfredningsnævnet for Holbæ~ Amt

Ud'en stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937,. § 33.

Dndertegnede..•..•~:r:u. .q~:r:J.~.~j,,~J.~~n •.•......•....•....••..•.•.•
.................................. . som ejer af mtr.nr .. '1e .og .29 .Overby by Odden sognBjergst @~ by o~ geg~ p&læ~ger hervedden del af min fornævnte ejen-
dom,- som udgør en del af ~~1-m\~:an~akker, følgende fredningsservitut
for at bevare landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelse
for eftertiden. Det fredede område er indteGnet på.et hos Naturfrcd-
ni ngsnævnet for.Holbæk Amt boroende matrikelskort, og fredningen har
følge nde omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

Arealet må ikke beplantes. Undcrpla~±nj ng af allerede eksisteronde
p lantager skal d og fremd -s-kun~findc stod, og og så nyplnntning.~~
skal oretagcs på de arealer, der på frodningstidspunktet hen-

a o • Udy rkede områder må ikke opdyrke s, pløjes, gødes
elCer gø~Ot til g~n~~a~d for anden behandling - fraset græsning ~
CV.O}:ltlolQ l ueh1::lgail'1g i Ll'æ-og --k!a Lbevoks-n±~ - hvorved det vilde
plante- og'dyreliv kan lide skade. på delvis k~a~b~
må græsning og udhugni ng kun f' enfor sådanne grænser,
at krat evares ~ omtrent samme omfang sem vod fredningens

•

s remsendclse af togninger til



\

i
I l. 4.

For påtageIsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der
mi~ en erstatning på 1000 kr.

l, _-Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen mea
pant forud for pantegæld, idet natu rfredningsnævnet, efter.at pant-
haverne har haft lejlighed til at udtale sigt har resolveret, at er-
statningen kan udbetales til mig som ejer, idet panthavernes sikker-
hed efter nævnets skøn ikke forringes vod nærværende servitutpålæg.

løvrigt henvises til ojendommens blad i.tingbogen m.h.t. do
ejendommen påhvilende servitutter og by rder.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfredningsforening hver for sig 811er i forening.

ixtx~~xXx!Xd, don 1/7 1958.
Oberby

Carla Nielsen.

G o d k e n d e s:
Naturfredningsnævnet for Hol~æk Amt, den 23/8 1958.

Bærentsen.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk den_2e.~
1958, Tinglyst.

Skovgård / RH.Fj.



3.
Der må ·ikko.på området placeres nogen ~rt af bebyggelse, ej hel-

Iler skure, boder, master" skilte, tra'nsformatorsta tioner eller andre
skærnmendo indre tninger.. ~le rede ok "li stA ro n~Q bob:y-~1_ kunne fornyes og eventuelt udvide s ve.d til' og sålodcs at
disse nybygninge~ i stø og udformnine skal harmonere med land-
skabet eksiste;pende bebyggelse ,.og derfor inden opførelsen
sknYgodkende s vb d~! em~.ende100 af tegninge:e til frodIliIlgsnævne'C.

M cr. nr. 8a
~i~~DO~~

~derby by, Odden sogn.

REG. NR. O ~ SO O .(!) DC

. . . 13/19581
Fro j .nr. ~~~ fredning af

~~~~~ Sydskrænterne vedOverby.
A n m e l d EJ r:

Naturfredningsnævnet for Holbæ~ Amt

Uden stempel og gebyr i het, lov
nro 140 Gf 7/5 1937, § 33.

Undertegnodeo.•o..o..gA:r:·o .Voi.E?\&ooo~,,!q~:i;~.~eoI:\~~I\•.. o o.o..o. 8a
"'Yå.~' .• rf_-{'å •••••••••••••••• 8om eJcr af mtr.nre ••••••••••••••••••eru~, VQ en sognBjergsL ed by og sogn pålægger herved en del af min fornævnte ejon-
dom,- som udgør en elel af B'5{)~rat~·~~~---følgcnde frodningsservitut
for at bevare landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelSGvil blivefor eftertiden. Det fredede område~ indteGnet på.et hos Naturfred-
ni ng snævnet for. Holbæk Amt boroende ma trike lskort, og fred ninge n har
følge nde omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

Arealet må ikke beplante s. _ o L • de
plantager ffi{aldog fremdeles kunne ~nde c ,og også nyplantning
skal kunne foretages på~arealO-~dcr på frodningstidspunktet hen-
ligger 130m halfer. Udy rkedo områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
eller gøre s til genstand for ando n behandling - frase t græsning -eu-
ov-ontuol J,,1,Qh'..l:gI::lj ng :i træ og lEratbevoksni'iie;er- hvorved det vilde
plante- og dyreliv kan lide skade. ~c ~r
må græsning og udhugni ng kun fi n enfor sådanne grænser,
at kratvækste es ± omtrent samme omfang som vod frodningens

2.
Der må ikke foretages aferavning, opfyldning eller planering.

Store sten må ikke beskadi ges, fjornes eller flyttes, e-g-E1-:hgo-~
i-icJ!eg slø Bie 13.



•

4.
For påtagelsen af nærværende fredningsdoklaration tilkommer der

mi~ en erstatning på O kr.
I Det bemærkes, udtrykkeligt, at ejeren af det fredede område

forbeho1 der sig at pløje den østligste del af hensyn til bevaring af
græsvæksten.

Nærværonde forpligtolse vil være at tinglyse pu ejendommen med
pant forud for pante gæld , i:do,t natu rfrcd nj tJgsnævnet , eft.QI..-a:L.J2;.~»t-
haverne har haft lejlighed .t:j..l_.at udtale---sig,'ha:t'--råsoIve'r~t:'-;t er-. . _ ..

statningen kan udbetales til mig som ejor~ idet panthavernes sikker-
hed - efter--rtæVfitrt';:f'Sl«Tri--n\~n-ITges vo"Cr-nærvær-en-c1'G-wvft.;·{p"åiæg.

løvrigt henvises til ejondommens blad i.tingboeon m.h.t. de
ejendommen påhvilende servitutter og by rder.

Påtaloretten tilkommer Naturfrodningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfrodningsforening hver for sig oller i forening.

~XJXePC~n~~~x~,- d e n 3Ø 6 1958.Ludvig Jensen

G o d k e n d e s:
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, den 23/8 1955.Bærentsen.
Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk,
den 26. aug. 1958. Tinglyst.

Skovgård jRH.Fj.
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~tr.nr. 150, 15e og 15g
x~JbaIx~~

Overby by, og 8e Yderby,e) by al t af Odden sogn.

KtbllNR. 02'0 OCJ. CJod
., .

Fr. j .nr.~: fredning af skræn-
~~r. terne ved Overby.

A n m e l d €l r:
Naturfre,dning.snævnet for Ha lbæ1t:Amt

(

•Ud'en stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937" § 33.

Undertegnede ..••. 15.d:):•••• ~e.t.~r..J\:l\e.~.~Bon.s.e.1\•••.•••.••••••••..•...•
•••••••.••.••••••.•••..•••.•••• som ejer af mtr.nrJ.5c".J.~e..Qg..l.~•••o.verbv.bY..Odden sogn o;;r.8e Yderbv b:\l:OddensoEm . .BJe 1: gS't e'et :'03' og SØgN pnIægge r neT v e't1'& n ae.J..a"!~ m~n fornævnte e JOn-
dom,- som udgør en elel af -~~, følgende fredningsservitut
for at bevaro landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelse
for eftertiden. Det fredede område ~'~tc~not på.et hos Naturfred-
ni ngsnævnet for. Holbæk Amt boroende matrikelskort, og fredningen har
følge nde omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

Arealet må ikke Um1-erplan trI1 ~ a e
p lantager skal unne finde Dtod, og også nyplantning
s~ oretag'cs på de aroalor, der på frEJdningstidspunktet hen-

~~ve!.'Udy rkede områder må ikke opdyrke s, pløjos, gødes
eller gøres til gensta~d for anden behandling - fraset græsning -eg-

, _ ;.)

e'lf'Cl1 bue} ttdbuE,n:ing, i '6!æ- og krat'b-evo-k-sn-tng-eT- hvorved dot vilde
-'" .- ....- ....... _- .. ~-

plante- og dyre liv kan lide skade. ~tb~v-~ r
må græsning og udhugni ng kun finde st r sådanne grænser,
at kratvæksten ~ omtrent samme omfang som vod fredningens
i~~~~n-

2.
Der må ikke foretages· afgravning, opfyldning olIer planering.

Store ,sten må ikke beskadi ges, fjernes eller flyttes, ~g-64germ~. .
ikio sløjfes'T'

3.
Der må ikko.på områoet plaoeres nogen art af bebyggelse, ej hel-

ler skure" boder, master" skilte" transformatorstationer eller andre
skæmmendo indretninger. Allerede eksistarundU-bUbygge1;se-;skrrt=Q~
kunne fornyes og even~uelt udvides ~by~dog således at!..,'.. disse nybygninger~ rrelse og udformning skal harmonere med land-

:~~isterende bebyggelse" og dor:for inden op:førelsen
~e frGmsendelse af tagningcr __til-~enningsnævnet.~-- .



4.
For påtageIsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer~r

mi~ en erstatning på O kr.
Det bemærkes udtrykkeligt, at ejeren forbeholder sig som hidtil

opdyrke den øverste del af mtr.nr. 8e og at opsætte evt.læskure for
dyrene.

- ..,

Nærværende forpligtelse vil være at
pant forud for pante gæld , -±dc-t- natu- rf'-r'dhr:1trrtrmmFmrr~ITro:i::iil=1
haverne har haft lejlighed til at udt ~ ar resolveret, at er----statningen kan udhex[~lo~-fil mig som ejorr idet panthavernos sikker-
h~te!' nævne;; skøn ~kkG f"orr~nges vr.rd-nærværenc1oserv; tlltpålæg~

Iøvrigt hGnvises til ejondommens blad i. tingbogen m.h.t. do
ejendommen påhvilcnde servitutter og by rder.

Påtaleretten tilkommor Naturfredningsnævnet for Holb@k Amt og
Danmarks Naturfredningsforening hver for sig ollor i forening.

Overby 4
B (j:xx)xjCC:t;X~:iØc~x d e n 3ø 6 19543.

AkselHansen.

e 4
G o d k o n d e s:

Naturfredningsnævnot for Holbæk Amt, den 2'18 195å ..
Bære'ntsen.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk, den 26.at
1.958. Tinglyst.

Skovgård/ RH.Fj.



te
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M tr • nr • 1L5a
it§ttii~~n~R.
Overby by, Odden sogn.

Fr~j.nr. 15/1954: fredning nf skræn-
1t~EIX. terne ved Overby.

i-
A n m e l d EJ r:

Naturfredningsnævnoi for Holbæ~ Amt
l •• f

Uden stempel OB gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, § 33.

Undertegnede gi1'l:~. J?P\.lJ.. ~'l:;i.lq3~Jl. ••••••••••••••••••••••••••••
......... " som ojer af mtr.nr, J.5ii .

OverbY bY" Odden S9.gn ..B-j'el gs ~ eClIJY og s-o-g-n-pålægger herved de n de l af m~n fornævnte e Jon-
dom,- som udgør en del af -:B-je-~~f-mt~~, følgende frodningsservi tut
for at bev8,re landskabets karakter i S[L vidt muligt uændret skikkelse
for eftertiden. Det frodede områd;~elndtcf,not på.et hos Naturfrod-
ni ngsnævnet for. Holbæk Amt boroende matrikolskort, og fredningen har
følge nde omfang.

l.
Området må

Arealet må ikke
p lantager skal
skal kunne

•
,

lj

Der må ikke foretages afgravning, opfyldning olIer planering.. . ,
Store sten ma ikke beskadi ges, fjernes eller fl~7ttes, erg d·ige-r--må-
ild~e sle jfo s. '"'!~ , , '.

3. v., I'

Der må ikke.på området~R~~?e~es noeen art af bebyggelse, ej hel-
ler skure, boder, master~, skilte,- transformatorstationer eller andre,
skæmmendc indretning8r. l'''.ll@rGdo ekois-t-e-T(l-nd-o-hohyggc-i-so::,kaJ dog:--

kunne fornyes og evantuelc udvidos ~~~~ing, dog således at
disse nybygninger . relse og udformning skal harmonero mod land-

1fa'hP-'~logdon eksisterende bebyggelse,. og darfor inden opførelsen
o -i-ng.er- t-i l-f.r..e.dni n g SnælTne..t •



4.
For påtagolsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der

mi~ en erstatning på O kr.Ejerenl foroenolder sig at plante enkelte havtorn og hyben 1 den
«ræsklædte skrænti-eBevoksningen må ingensinde tage et sådant omfang,
at den naturlige vegetation går tabt~

Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen m~ 4
pant forud for pantegæld,. idet n~TfrB t-
haverne har haft 1e~ s~g, har resolveret, at er-
s~--rrdDetalos til mig som ejer, idet panthavernos sikker-
hed efter nævnets skli'l'i Heles forring€Js VGg n~rvæ;r€llQdQ SQI'Vitlltpålæl3o

løvrigt h0nvises til ejondommens blad i.tingboBen m.h.t. de
ejendommen påhvilende servitutter og by rdor.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfredningsforoning hver for sig oller i forening.

~~~~X3~ den 30/6 195$.Poul Eriksen. •
G o d k e n d e s:

Naturfredningsnævnot for Holbæk Amt, don 23/8 1952.

Bærentsen.

Indført 1 dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Bir , den126.
1958. - TinglJ[st.

Skovgård, HmXxx RH.Fj.
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I\tu. 1'1\. ......Co'"
02.. S;OO. 000

Her. nr. 16b.' og 16g ,

~W~~n.
Overby by, Odden sogn.

1311958.
Fr. j .nr. :b6L~ fredning af skræn-

~~. terne ved Overby.

A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet for HolbæR- Am~

Ud'en stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937,. § 33.

, t{ndertegned e .•••..q~q•..~~~~:r:(LlII~~~~~l1 .
•..•.•. ~•.. d ••....•.....••.•.•• som ejer af mtr.nr •••••••:l;q~.q~.:l;q~ ••

~j~~~~tb~~ b~d~~ ~~~ pålægger herved ~n ae1 af min fornævnte ejen-SKrænternedom,- som udgør en del af Sje!~~'8eel EalEker, følgonde frodningsservi tut
for at bevare landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelsebliverfor eftertiden. Det fredede område ~ indteenet på.et hos Naturfred-
ni ngsnævnet for,Holbæk Amt boroende matrikelskort, og fredningen har
følge nde omfang.

1.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

Arealet må ikke beplante s. UndQrplant~i ng-af--alJ.erede--e·lwisterQl'lae
p lantager skal dog fremdeles kunne f' Qe~~ og også nyplantning
skal kunne o foret e arealer, der på fredningstidspunktet hen-

, • Udy rkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes
el~er gøre s ,til genstapd. for. a,nq.e.nbehandling - fraset græsning ~

.. -
(wel'~..btxel udhu6n-±'ngl bræ- ~ krat-e-e-'lf0-1csnifJgc}l - hvorved det vilde
plante- og dyre liv kan lide skade. -i.2-å-4e±v-i-s-lcratbevelcseacoftli'8:eley
må græsning og udhugni ng kun f' . -en ~ndenfor sådanne grænser,
at kr ares ± omtrent samme omfang som ved fredningens

2.. ,Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering •
• ' Store ston'må:'ikke be skad i :ges, fjå,rnes'e~le,r flytte s, ,og-d ~gQ-;r,":"" m.å..__

ildee slø j fe s.

3.
Der må ikko.på området placeres nogen art af bebyggelse, ej hel-

ler skure, boder, master" skilte, transformatorstationer eller andre
I~\ skæmmendo indretning8r. Al1erc~e eksi-~u:d~~ygge~SeoSk8J~
\~ kunne fornye s og eventuel t ud\r~des v d-t-4-:l:-bygnl.ng,dog salode s at

disse nybygninger i st se og udformning skal harmonere med land-
skabet o c sisterende 'bebyggelse" og derfor inden opførelsen
s _il__:;f.r.e.~



"u
~\

, '

For påtagelsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der
mie en erstatning på O kr.

- ~Nærværende forpligt81se vil være at tinglyse på ejendommen med
pant forud for pantegæld,. idet=na-t-H--xfredniugsnæv13st, 8f*,01 ,at pant- I
haverne har haft lejlighed~ale sig, har resolveret, at er-
statningøn kan udbetai~~til mig som ojer, idet panthaverncs sikker-

.- -
hed=--efter nævnets slrØ'!l:tkKoforringes <;lcdnærværende serv~tutpitl.æg.

Iøvrigt henvises til ejendommens blad i,tingboeon m.h.t. de
ejendommen påhvilonde servitutter og by rder.

Påtaleretten tilkommer NaturfrGdningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfreoningsforening hver for sig eller i forening.

. .
~~~x!k:øx1, den:;O /6 19543-- -_._- Ingv.~d Nielsen.

G o d k e n d e s:
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, den 2:/8 195$.,

. Bæren tsen.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæll. købstad og Dragsholm Birk, den 26. au
1958. Tinglyst.

Skovgaard / RH.Fj.



'.'WII

•

02.5"00 .0 CJ C>

Mtr.nr. ll7e og 161 .
~~~n.Overby by, Odden sogn.

13/1958.
Fr.j.nr. ~: fredning af skræn-
~~~r.terne ved Oterby.

A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet for Holbæ~ Arn1

Ud'en stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937,. § 33.

Und e r te gnc d e. • •• ~q,:r:-" .C.l1:z: ~ ~Il~ e.n. .
••• O som ejer af mtr.nr ••• .J.'l~.qg.l.Q:i. .••••veroy by, Odden sog~
Bjel'gst ~d "by og sogn palæg~r herved ~n del af min fornævnte e jen-
dom,- som udgør en del af-R~~~~år1J3~IMr, følgende fredningsservitut
for at bevare landskabets karakter i så vidt muligt uændret skikkelse
for eftertidon. Det fredede område er indteBnot på.et hos Naturfred-
ni ngsnævnet for. Holbæk Amt boroende matrikelskort, og fredningen har
følge.n9G omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttolse som hidtil.

Arealet må ikke beplantes. 1J.nd-e·r-pJ.antni1'1:g af al2.0rcde~e
p lantager Skal dog fremdeles kunne finde stQd,~sa nyplantning
skal kunne foretages_pA-e~e81er, der på fredningstidspunktet hen-
liggQP ~~y rkede områder må ikke opdyrke s, pløjes, gødes
eller gør.es til genstand for anden. behandling - fraset græsning~. .
c'\I'"entuel uelaecgning i tr~":' og k-:r;at-bovo}csninser- hvorved det vilde
plante- og dyre liv kan lide skade. Pit-d-c-lv':i:-s-le:'atbevolwode Ul'!bder
må græsning og udhugni ng kun f' s~e~~ndenfor sådanne grænser,
at kratv~:~~~- es ~ omtrent samme omfang som ved fredningens
i~ •

2.
Der må ikke foretages aferavning, opfyldning ollor planering.

Store stG~ Imå ikke beska4i ges, fjern~~lel.lor '~lytte~, ~~:'J:ge~iCi1i0 -.
. \

..iJ.Hæ slø jfo s.
3.

Der må ikke.på området plaoeres nogen art af bebyggelse, ej hel-
ler skure, boder, master" skilte,. transformatorstationer eller andre
skæmmendo indre tninger. 'A:ilel'ode oksis'tel EJ mhr--bcbyggc=I~s~e~S~~-eru.f)
kunne fornye s og eventuelt udvide s ved ti . g, dog sålode s at
disse nybygninger i størr udformning skal harmonere med land-
skabet o c sisterende bebyggelse., og derfor inden opførelsen
!oHf*~&G-*&~e-e.....:J;f-e-Q.....;;.;;p.@;m-e€i'rere-±-8e-ia-f--t-o-gn:i:ngeT'ti il fre dl1:i.ngsnæv Ile b.



')

< " 4.
For påtageIsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der

mi~ en erstatning på O kr.

I

,I '

e, 4Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ojendommon mea
pan t forud for p ante gæld, i--d-e-t--:n~a:'t:l~r:r=f~I:~O~-(::tr~li~r~lg~::.,~,r~l~;;~~~~~~::
haverne har haft lejlighed til_~ , ar resolverot, at er-
st~n_ka-n~--til mig som ejor, idet panthavernes sikker-
h~r :l'1æ'lne tE! ~ki?m ikke f'ørrtn-ge-s-ved--nærvæ:l:'€nd9SliSrvi tJltpå1..æg.

Iøvrigt henvises til ejendommens blad i.tingbogon m.h.t. de
ejendommen påhvilonde servitutter og by roer.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfredningsforening hvor for sig olIer i forening.

Overby
i&:*XOCXX~EC~" den 30/6 195æ.

Kristian Jensen.

G o d k e TI d G SI

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, don 2:18 195t13o
Bærentsen.

Indført,i dagbogen for Nykøbing Sjæl1~ købstad o~ Dragsholm Birk, den 26.a·
1958. TJ.nglyst.på mtr.nr. 17e'.'Nitr.nr. 16i er 11{8 1952 inddraget under 17

Skovgård /RH.Fj'. '



FREDNINGSNÆVNET>



Ktu. 11K.- li(:;o;I , r

REG. N R. O 2. S-O " ~00;'

Overby by, Odie.n:. sogn'.
Fr~ j~nr~ l~ fredning af skrænter-
~~. ned ved Overby.

A n m e l d €:J r:
Naturfredningsnævnet for Holbæ~ Amt

• J

,I ' ....)

Ud'en stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 Gi 7/5 1937, § 33.

Undertegnede ..• gp"J'••• }ii3pro.Jl&Y••• "j.J.a~.s.eA•....••••..•.•.•.•........ 16a
• • • • • • • . • • • • • • • . • . •• , • • • • • • •••• s om e J e r af mt r •nr • • • • • • • • • • . • • • . • • • •
Bje91ll.fYoJ>~ °o~deJlog1pgJ!ItlDJ~gerherved en del af min fornævnte e jen-
dom,- som udgør en dol af ,#~lræiE~læ13akkQrt følgende fredningsservitut
for at bevare landskabets karakter i S~l vidt muligt uændret skikkelse
for eftertiden. Dot fredede område er indteGnet på.et hos Naturfred-
ni ngsnævnet for.Holbæk Amt boroende matrikelskort, og fredningen har
følge nde omfang.

l.
Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil.

Arealet må ikke bOP1~:n:t~e~s:.=Un:;d~e~rp~1;a~~~~;:~~~~~~~~~~~plantager ffi<aldog fremdeles kunne find, ~ ogsa nyplantning
skal kunne fora1a~ arealer, der på frodningstidspunktet hen-

~om haveT. -Ddy rkede områder må ikke opdyrke s, pløjes, gødes
e~le r gøre s t il ge~s~a~d" for ~n~~",1'!"behandling - frase t græsning-eg-

• cweMuel ~}:nfgning. i træ- og kratbe \1oksninger"- hvorved det vilde
plante- og dyre liv kan lide skade. på-fre±~~s-k~ er
må græsning og udhugni ng kun finde or sådanne grænser,
at kratvækst9~ s ~ omtrent samme omfang som ved fredningens
±~de!1.

2.
Dor må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering.

Store sten må ikke beskadi ges, fjernes eller flytte:s, o-g'-Ei-:igo-r_"_~
:i:l:dre slø j fo s ....

3. --
Der må ikko.på områoet placeres nogen art af bebyggelse, ej hel-

ler skure, boder, master" skilte,- transformatorstationer eller andre
skæmmende indre tninger. tdlerede (;ksi:.:;LGIOmhr'\)G15yggerse'::.~s~8._-vn
kunne fornyes og eventuelt udvides ved tilb og således at
disse nybygninger i størrels ormning skal harmonere med land-
skabet og d bebyggelse~l og derfor inden opførelsen
..ak:a::r.~.o.u.K.e..lli1..a.s.-Jl-O-Q.-J;:;pe.m-e-eHa-€-±5e-8;3:~''h-l-gc-r t11 fi odtI iiIg snæ v 110 t.



,.

4. ~
For påtageIsen af nærværende fredningsdeklaration tilkommer der

mi~ en erstatning på O kr.
Ejeren forbeholder sig for så vidt det er nødvendigt af hensyn

gr esvæksten at oppløje det fredede areal~

~ " .\ ~
Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med

pant forud for pantegæld, i~ fta~tl rfredn~gs~ævn~t.-e4ter.~
haverne har haft lejlighed til at udtale sig~-ha~-Tcsolverct, at er-

~statningen kan ud _~1 mig som ejer, idet panthavernes sikker-
o - orr~nge s ved nærværentle-s-cIv H:,tttpåleeg.

løvrigt henvises til ejondommens blad i,tingbogen m.h.t. de
ejendommen påhvilende servitutter og by rdor.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og
Danmarks Naturfrcdningsforcning hver for sig oller i forening.

iH~h::xtJ:xxxx:xrx~· den 3016 195$.
Henning Larsen. •

G o d k e n d e St

Naturfredningsnævnet for Holb.~k Amt, den 2:;16 195~.
Bærentsen.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sj~ll. "købstad og Dragsho1m Birk, den 26.
1958. Tinglyst.

Skovøård / RH.Fj.-~-...-
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11

" M'iJr.nr. 12bc og ~'3c
Yr~~bY by, Od~en ~ogn

6~12 11.OKli • .1~?O

I

Fr.j.nr. 13/1958: fredning af Nord~
skrænterne ved Sjællands Odde. ~ ~Jr~

lA n m e 1 d e r:
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt.
Uden stempel og gebyr i h.t. lov
nr. 140 af 7/5 1937, §33.

KENDELSE---- ...._- ..._----- ...
Da nævnet fin0cr, Ht den del af den parc~ilist Knud Nielsen

tilhørende ejendom mtr.n!.'_ 12bo Og 130 I I

Yderby by, Odden sogn, der o~ beliggende'mellem stranden og' , l
Skræntens overkant på grund af sin skønhed, beliggenhed og ejendommelig-
hed bør fredest'e b e s t e m m e s:
.Den del af ejendommen mtr.nr. 12 bo og 1'30 Yderby by, Qdden sogn,
der er beliggende mellem havet og skræntens overkant pålægges følgende

, s e r v i t u t:

• l.
, \ Området må kun undergives samme brug og benyttelse som hidtil. Area-
let må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes"

I • eller gøres til genstand for anden behandling - fraset græsning - hvorved
I' det viJ.de plante- og dyreliv kan lide skade.
I' 2ft
I Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Store

sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.
3.Dor må ikke på området placeres nogen art,af bebyggelse, ej heller

skure, boder, master, sk ilte t transformatorstat ioner eller and~e skæmmen- t
de indretningor.

I'

, I,

I
l
i
1
I
i

4.
For ovennævnte servitutpålæg tillægges

ning, idet servitutpålæget under hensyn til
skønnes at medføre væsontlige ulemper eller
udnyttelse af det.

I~ Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant
4t~ud for pantegæld.

løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen m.h.t. de ejendom-
men påhvilende servitutter og byrder.

(~ Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og Dan-
marks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, den 8;7 19 58

der ikke ejeren nogen erstat-
aroalets anvendelsesmåde ikke
at hindre en honsigtsmæssig

; ·i
l

, !
B æ r e n t s e n.

Ar 1958 den ?6/8 kl. 16,~o har undertegnede stævningsmand for Odden sogn
indfundet mig pA Knud Nielsen ejendom 1 Yderby og der forkyndt omstAende ken-delse for ham personlig og overgivet ham genparten.

otto Jensen, SognefOFed. Ijæll.Odde.
Indført 1 dagbog~ for Nykøbing Sjæll. købstad og Drarsholm birk den

ll. okt. 1958. Tinglyst, forløbig indført • Bom begært på ? bo og 130 med
frist til l/lO 1959.Friis JF'nsen

kat. I Holst. L.H. <' ,\ t. ,

:-.'



FREDNINGSNÆVNET>



M tr. nr., ejerlav, sogn:
(i Kobenhavn kvarter)

'/ler (, de sonderjydske lands-
rJ bd. og b/.I tingbogen.
rt. nr., ejerlav, sogn.

12 ! Yderby Stempel:

LJy, Odden s agn.

,"l. 7?t14,,~Vj. ?ar;AKt: Ska/i {/ nr. J.;'-
(udfylde. af merkonlore.) 92 kr. 00 øre

10 0\(1 \962 Købers }
. bo æl:Kredltors p

de og hus nr.: Anmelder;

h. STOI\G[\ 1\.1\['
H. I:A'{ CIfRISTEN3E~J

D e k l 2 r n t i o n •

ed den del ;cf den !1ip~ tilhllrende ej9ndor: Ti12.tr. nr. l;:>! Yderby by, OeMen soen,

om Ol' omf:, t tnt :-f 1::-ndinnJe'd",r llud-Petorsens ud"t:r~:ningsplnn af mn.j 1961, ned en-

ttendo f"orvituttpr:

i Cdden 1~0: J.ll'.118; 1'~'~',_'oro{;le;,:ent O;' evcmtuolle ,-ndre ;;f det offentli.c;e Givne

:or:::~:rif ter.I In~en beh" :;el co ".,. p,.boCYr.c.GO, forinden tesnin"er oS bec,hi valne med nngi-

·e '1,,1,,8 nf uclvenrli';c f:'rv'-;r 11:'1' Vi';rat :orel,,:_'t n.:-,turfr8(lnincsn;.~vnet til ~;oel:-::8ndol-·

I'e

;"e.

P"rci?lojerno H' r rot til t . l' l . l1 ~{lC •• O~'2~e (erCe; Crl.il"lQ Ol;': 1-;1' fuld he;'.'n8pli~t mod f'')l-

lor::'rcl ,101' 0'- veje. Der 1./, ~:un L8'-ne~ Idccl lev8ncle lv; n.ik>:e 1.) -

j,.!E;:;:' 1.;/'0" pr'Tcr;llerno fi',dr·" 8r:;"!r;~::3Virl:80Il!h8d, c,5.npin:~:)1:-d~, v:-nclre;l~ern, lJcnsi-

L' ri C1HJ r; i.. T U f,' 1. i,-n () nc1 n •



# "

're nclvo rk" •

e' L s."mtli~ie 'Veja, der nu er udL·. t eller i :mlodninc ;"lf lldf1t;)'l:nin~en bl-l."nr ud-

I:, :'t D" wp.trikel!"kortet, o .:: det L,llos Gtr..-:ndr:ro:J.I ~+:'ll v,::;\'\t/fri 0e; nhindret

•

~-~~ --~-_._---. .

fl'rc1.f"ol for parcellerne, ;.··.r.:t for dcm til (m'lVer tid v,'JrenrJf1 ejer C' f r:.-t-'lI.lo,je·n-

do' II en.

1. 1l~J'C()lejerne er P;) forl"n,-ende c.f ejoTr-m af st-me~cnclormllen forpli(.:·tet til :lt

d~n!1eCrunclejorforenin'.-, CO;" v:,d.:lrl~ ..{;sfrit "l'.·-l t,~·o s":'1do l):'\ vej- Ol; str:'nr1-

dole ele dervocl forbundrw w'r .LfTer efter connr..-lfoTf'cl1.1linc;cn" bestCJJllnelso.

---0000000---

ptJbloretten ti.lkOl :.:01' \lon til enhver tid v;"ronde ojur ::tf st::il'lejoncloll,Don

)dden f"0c-n, for~li{':tnndo det nwvnt':J udctyknincs<:lroal med respekt r:f allerede

~inGl~/r:te servitutter oe; prtntoh.-ftolsor.

~derby, don 6. oktober 1962

§ Kr.
§ "
§ 14-1: 1/

§ 14-2: "KJss. "
lait Kr.

Øre IndfØrt i dagbogen for Nykdbing
C:i T111 1/(\,·{"t,,~ 00 Dr"os:n1r:1 Birk" V,IZ,. ~;.J..) .... J t.. ('0' I,j

den Ti:l~'Yst.
" i O OKT t?62" ....t·:'

." '''''1
\

" . \ \ \ krxhes.• un le( )c

~

Øre

! .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00

Dispensationer i perioden: 21-01-1970 - 20-07-1993



REG. NR. JS-øø L I II - 'lo

UDSKRIFT

af

OV~R~REDNINGSNÆVNETSKE1~ELSESPROTOKOL
================

År 1970, den 21. j2.nuar , afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1359/59 vedrørende fredning af forskellige lokalite-
ter på Sjællands Odde.

Ved -den af Overfredningsnævnet den 5. februar 1962 afsag-
te kendelse gennemførtes fredning af 5 adskilte områder på Sjæl-
lands Odde, herunder et sydøst for Lumsås by beliggende skræntpar-
ti af Lumsåsen. Sidstnævnte fredning omfatter bl.a. arealer af
ejendommene matr.nr. 16 ~ og 7 ~, samt matr.nr. 7 Q, alle Lumsås
by, Højby sogn, som er pålagt bl.a. sålydende fredningsbestemmel-
se:

"Der må ikke foretages væsentlige ændringer af det nuvæ-
rende terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering
må således ikke finde sted, fraset en sådan, som er nødvendig for

•
vejes vedligeholdelse eller udvidelse".

Holbæk amts vejvæsen har den 14. februar 1969 anmodet fred-
ningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds om godkendelse af et forelig-
gende detailprojekt til anlæg af en ny vej fra Holbæk amts lande-
vej nr. 6 over Trundhol.rnmose til Lumsås ("Kirkeåsvejen"), hvilket
projekt den 5. marts 1969 af fredningsnævnet er forelagt Overfred-



2.

ningsnævnet under henvisning til, at den planlagte vejføring vil
gennemskære det ovenfor nævnte, fredede skræntparti.

Overfredningsnævnet har den 18. september 1969 foretaget
besigtigelse i sagen i overværelse af repræsentanter for frednings-
nævnet for Holbæk amtsrådskreds~ fredningsplanudvalget for Holbæk
amt, Darwarks Naturfredningsforening, Højby kommune, Holbæk amts
vejvæsen og statens konsulent i naturfredningsspørgsmål.

Det blev under besigtigelsen fremhævet, at det vil være
nødvendigt af trafikale grunde at foretage en vejudvidelse i det
pågældende område, og Quligheden for en forlægning af vejen, såle-

tt des at den kommer til at forløbe syd for skrænten af Lumsåsen,
blev drøftet.

Overfredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse
fra Statens konsulent i naturfredningsspørgsmål med henblik på be-
tydningen af den projekterede linieføring set i en større fredning s-

mæssig sammenhæng.
Konsulenten har i den anledning afgivet følgende udtalel-

se:
"Hele området omkring Lumsås er oprindelig dannet af en

,tt østfra kommende gletsjer, der~rinden havde udgravet Nykøbing
Bugt. Midt i dette landskab har vi selve Lumsås, der synes at være
dannet som en randmoræne af en nordfra kommende istunge. Åsen har
karakter af en ret smal ry~, hvor-især sydskrænten er markeret i
landskabet. Åsen har en længde på ca. 7,5 km og går NV-SØ. Dens
sydskråning fremtræder som en op til 40 ID høj skrænt.

Selve skrænten drives i dag som landbrug med betydelige ud-
læg af vedvarende græs. I øvrigt er hele egnen præget dels af en
massiv båndbebyggelse af sommerhuse langs begge kyster, dels af en



betydelig sommerhusbebyggelse udenfor de udlagte sommerhusområder.
Lumsås-området danner et naturligt, rekreativt område for

den massive sommerhusbebyggelse langs kysterne. Men det må under-
streges, at Lumsåsen har en landskabelig værdi, som går langt ud
over de rekreative interesser.

Problemerne omkring Luosåsen kan anskues udfra en tredc-
ling af området:

l) Mellempartiet, hvor Lumsåsen terrænmæssigt fremtræder
som en sydvendt skrænt.

2) Den nordvestlige del, omfattende bl.a. Solåsen.
3) En østlig del strækkende sig fra ca. l km øst for

Lumsås by og til åsens afslutning øst for Sonnerup.

ad l.
Mellempartiet: Sydskrænten udgør stort set grænseområdet

mellem kystens somnerhusbræmme og helårsbebyggelse i Lumsås by
med tilhørende randbebyggelse langs Lumsåsvejen. I denne zone er
der fredet mindre områder af skrænten - udpræget mindre udsigts-
fredninger. Dersom skrænten kunne forblive intakt, ville den kunne
komme til at tjene som en fortsat adskilleIso mellem de to former

Hele området vil derved kunne danne en helhed. Det vil være natur-
ligt også at medtage det mindre kystområde langs Sejerøbugton,
der endnu ikke er udlagt til sormnerhusområdo, og søge det forbundet
med det øvrige rokreative areal. Der vil herved kunne dannes et
meget værdifuldt "åndohul" for såvel lokalbefolkning som sommerhus-
gæster og cndagsturistcr.

Ved den påtænkte nye vejføring, vil dette ås-stykke imid-
lertid blive reduceret til en få hundrede metor bred tarm, hvis



4.
fredningsværdi må anses for tvivlsom, bl.a. under hensyntagen til

e den allerede nu stærkt udbredte "spredte bebyggelse" langs og på
åsen. Det er i denne situation vel også tvivlsomt, hvorvidt skrænt-
stykket gennem bymæssige restriktioner kan friholdes for yderligere
bebyggelse.

Det forholder sig anderledes, dersom den påtænkte nye vej
anlægges syd for skrænten, gennem dennes trods alt endnu relativt
svagt bebyggede forland. En sådan vej ville udgøre en bastant skille-
linie mellem sommerhus-byen og Lumsås-skrænton. Skrænten ville i så
fald i høj grad fremtræde som fredningsværdig, idet dens markanto
formation ville fremtræde tydeligt fra bl.a. vejen, og dens rekrea-
tive værdi bevares. En sådan vejføring kræver fjernelse af en halv
snos sommerhuse og ville afskære et lignende antal nord for den
nye vej.

ad 2.
Nordvestlige del: Det vil her være naturligt at koncentrere

sig om Ebbeløkke-området og herved forbinde de eksisterende fred-
ninger (Solåsen, kystskrænten og de østfor liggende skræntfrednin-
ger) .

Dot er herved muligt at skabe et ret stort, r8kreativt om-
råde, der i betydelig udstrækning vil kunne åbnes for færdsel og
ophold og herved tilgodese ikke mindst sommurhusbeboerne, hvis re-
kreative muligheder i de tæt bebyggede sommerhusområder vil blive,

ret begrænsede.

ad 3.
Østlige del~ Denne del af Lumsåsen fremtræder uberørt og

stærkt og er af overordentlig stor landskabelig værdi. Det vil være



5.

naturligt i en fredning at medtage såvel åsen som dens forland i
\~ nord og syd, samt at knytte disse fredninger sammen med Sonnerup

skov. Mod øst vil man kunne føre fredningen frem til Klintsø. Området
bør, ligesom Ebbeløkke-området, i betydelig udstrækning åbnes for
færdsel og ophold.

De her skitserede fredninger vil skabe et centralt beliggen-
de rekreativt område af høj landskabelig værdi, omfattende ager-
land, moser, skove og strand og i stand til at betjene et meget
stort publikum fra de fremtidige, meget tunge sommerhusbebyggelser
i området."

Uanset det af konsulGnten anførte finder Overfredningsnæv-
net, at der ikke er tilstrækkelig erund til at modsætte sig den pro-
jckterede vejføring, der er anbefalet af do kommunale myndigheder
og fredningsplanudvalget. Dor er ved afgørelsen taget hensyn, dels
til de allerede foretagne vejanlæg i området, dels til ulemperne
ved den foreslåede, alternative vojføring.

Det tilføjes, at der uanset gennemførelsen af ovennævnte
vejprojekt efter Overfredningsnævnets opfattelse er baggrund for
at søge gennemført fredninger i åsens nordvestlige og østlige del
som skitseret i konsulentens ovenfor gengivne udtalelse, idet Ovcr-
fredningsnævnot finder, at navnlig det østlige parti beliggG~de
syd for Sonnerup skov repræsenterer arealer af betydelig frednings-
mæssig værdi.

T h i b e s t e m ID e s:
Den ved Overfredningsnævnets kendelse a.f 5. februar 1962

gennemførte fredning af matr.nr. 16 ~, 7 ~ og 7 n, alle Lumsås by,
Højby sogn, skal ikke være til hinder for gennemførelsen af det af
Holbæk amts vejvæsen for fredningsnævnet den 14. februar 1969 fore-
lagte vejprojekt. Udskriftens rigtighed bekræftes.

h "j
,/ .{..? :,. ) •. ,. ~~ t"............

E. tJensen1m.
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.mls nordlige fredningskreds
,jdr. Dornmerkontom. SofleveJ 4. Holbllk

tIt,nr, 13 Cl 42 11

KOPlnL
ORIENTERING

Jens og Orla Jensen
I/S "HyUegård"
Søndervangsvej 23
4.583 Sj. Odde.

Fr.J.nr.

Modtaget,
Skov-og Na:urstyre/sen

43Xl Holbæk, den 1.5/.5

J REG.NR. Q5co.~
119 9'

19 91

20 C

t 6 r'iAJ 1991

Angående terrænregulering på matr.nr. 8 !.Yderby by, Odden beliggende i Trundholm
kommune.

Ved brev af 6/2 199 l har De ansøgt Vestsjællands Amtskommune om tilladelse til
på Deres ovennævnte ejendom at retablere kystskrænten ud mod Sejerø Bugt ved at
udfylde et hul på ca. 7 x 7 m og 2 m dybt omkring et beskadiget dræn med lerjord og

.\ føre drænet ned til skræntens fod.
De har senere mundtligt over for amtskommunen ansøgt om tiUadelse til at udføre

en stenkastning langs foden af skrænten, da der på grund af bølgeangreb til stadighed
sker nedbrydning med efterfølgende jordskred.

Nævnets tiUadelse efter naturfredningslovens § 34, stk. ler nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af fredningsdeklaration af 30/6 1958 tinglyst 26/8 1958, hvorefter
afgravrung, opfyldning og planering er forbudt. Kystskrænten Jigger inden for
strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46, stk. 1 på 100 m fra den
sammenhængende landvegetations begyndelse, hvorfor nævnets tiUadelse også er
nødvendig efter denne bestemmelse.

Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes landskabsafdeling oge Danmarks Naturfredningsforening, der ikke har haft indvendinger mod noget af det

" ansøgte .
• ) Efter lov om kystbeskyttelse § 16, jvf. § 19, jvf. bekendtgørelse nr. 236 af 18/8e 1988 skal Kystinspektoratet godkende anlæg på strandbredden og inden for den

ovennævnte strandbeskyttelseslinie.

Kystinspektoratet har den 25/2 1991 meddelt Dem tilladelse til at reparere huUet
som beskrevet, betinget af, at De ogsA opnAr tilladelse fra Fredningsnævnet.

For S\ridt angår Deres ansøgning om sikring af skræntfoden har Kystinspektoratet
meddelt/Inspektoratet ikke vil kunne give tilladelse dertil.

Denne afgørelse har De ikke pAklaget til Trafikministeriet, og da nævnets
kompetence vedrørende dette spørgsmAl er subsidiær i forhold til Kystinspektoratets
anser nævnet herefter ansøgningen om udførelse af denne sikring for bortfaldet •

..... v."11rllsteriet
~J.! ob Naturstyrelsen

J.nr. SN Ic ((/L( - 000'
Akt or. 00



j • L:...·.
':/,~ ... :.~~:~;~}t-:\",

Nævnet medr.der herved for sit vedkommende tilladelse i medfør af
naturfredningslovens I 3/#, stk. log' /#6, stk. 1 til den anførte reparation af hullet og
ændringen af drænledningens nedførsel i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

I sagens behandling har deltaget aJJe 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tiJJadelse bortfalder efter naturfredningslovens S 64a, hvis. den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tiJladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slots marken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Kystinspektoratet, postboks 100, 7620 Lemvig, VestsjæJJands amtsråd, Alleen
15, 4180 Sorø, Trundholm kommune, Nyvej 22, 4573 Højby Sj. og Danmarks
Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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Sags nr.: F. 35/ 1993

Ved ansøgning indgået den 14/6 1993 har kommunen for ejeren
Preben Dyregaard anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en
tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 12 dk Yderby

by, Odden.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 10/10

1962.
I deklarationens pkt. 1 er bl.a. anført:

" Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden tegninger og beskrivelse
med angivelse af udvendige farver har været forelagt naturfrednings-

nævnet til godkendelse".
Af bilagsmaterialet til ansøgningen fremgår det, at tilbyg-

ningen ønskes malet i følgende farver: Tag: Sort. Ydervægge : Nødde-
brun. Vinduer : Nøddebrun med sort kant. Endvidere er det oplyst, at
tilbygningen bliver opført i samme stil som bestående hus.

Idet nævnet ikke finder, at det anførte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen med de anførte
farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

~ gade 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-,-
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax:5 3 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Skov- o~tu~sty~elsen

E/J/;
. Y t/[/Z/1-:>
Ira 3. Neerq.. rd

{/

Erik Jørgensen arkitektfirma A/S
Svanemøllevej 105
Box 117
2900 Hellerup

REll. NR. ~soo. 00-

Dato: .1 I.

I L.f • ov. 1996

Reference'

EBN/H
J. nr. :
F.69/1996

e) Ved skrivelse indgået den 21110 1996 har De for ejerne Tove Guldbæk og Erik Jørgen-
sen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på
matr. nr. 12 bi Yderby, Odden.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 10/10 1962:
"Ifølge hvilken ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden tegninger og beskrivelse med an-
givelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet til godkendelse".

I ansøgningen er om farver anført:
"Murværk på ejendommen er en gul let flammet teglsten, træværk på facader, stern og ud-
hæng samt på vindues"partier er overfladebehandlet med GORI lerfarve fra kystserien" .

Næynets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fred-

ningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lavens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
(_Js!~~emyndigheden bestemmer andet. (;/!
, /e.,.,L:..;) S+,)>I/t(',-I4(I.:-~- /. //7\

Torben Slots høj-Pedersen ~,vik B. Neerrgalrf~_
Miljø- og EnerP,iministeriet - '--
S!\JV- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \~ \ \ \ ~ - (1)0 l

(.kt. nr.

'. 'l l(
Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
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