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År 19689 den 6.september,
•

afsagde Overfredningsnævnet
-følgende

k e n d e l s e
,

i sagen nr. 1862/66 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne i Gunderslev, Fuglebjerg, Tystrup og Lynge sogne
(Fuglebjerg og Lynge-Broby kommuner).

r den af fredningsnævnet for Sorø amt den 12. maj 1966
afsagte kendelse hedder det:

"Ved Overfredningsnævnets kendelse af 20. april 1964 iværk-
sattes efter begæring af Danmarks Naturfredningsforening og på grund-
lag af fredningsnævnets kendelse af 28. juni 1960 en landskabsfred-
ning af arealer ved Tystrup søs sydvestlige og nordlige bred i Ty-
strup og Lynge sogne.

r begæringen af 6. juni 1959 fra Danmarks Naturfrednings-
forening hed det blandt andet:

"Området omkring Tystrup sø er et af de smukkeste landska-
ber i Midtsjælland. Der er her gennemført værdifulde fredninger
langs søens nordøstlige bred (Næsbyholm m.v.). Den sydvestlige
bred af søen, fra området ved Lynge Eksildstrup til Vinstrup heste-
have, består væsentlig af landbrugs jord. Terrænet er her ret kupe-
ret og mange steder findes der levende hegn og enkeltstående træer
og trægrupper. Fra den vej, der fra Lynge Eksildstrup over Tystrup
og Vinstrup fører ned gennem Vinstrup hestehave, har man mange ste-
der en naturskøn udsigt over Tystrup sø og dennes skovklædte nord-
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østlige bred. Det vil være af overordentlig stor værdi at få dette
landskab bevaret for eftertiden i såvidt muligt sin nuværende til-
stand."

Det fredede område blev af naturfredningsrådet i skrivelse
af 23. september 1959 betegnet som et af Sjællands smukkeste og
mest karakteristiske sølandskaber af stor landskabsæstetisk og til-
lige naturhistorisk værdi, hvorefter det varmt blev anbefalet gen-
nem en fredning at bevare det midtsjællandske naturområde i det
væsentlige i dets nuværende tilstand.

Allerede forinden denne søbredsfrednings endelige afslut-
ning ved Overfredningsnævnets fornævnte kendelse af 20. april 1964
havde ministeriet for kulturelle anliggender imidlertid ved skrivel-
se af 15. august 1962 til fredningsnævnet rejst nærværende sag med
krav om en supplerende fredning, der tog et langt videregående sigte,
nemlig på skabelse af en egentlig naturpark. Det hedder herom i mi-
nisteriets skrivelse blandt andet:

"på Sjælland er der allerede i terrænet omkring Mølleådalen
gjort tilløb til etablering af en naturpark. Herudover vil yderlige-
re kunne komme i betragtning det brede skovfyldte bælte vest og syd-
vest for Roskilde, der fra fjorden strækker sig ned i Midtsjælland,
men først har naturparktankon meldt sig for det landskab, der har
sit centrale kendetegn i Tystrup-Bavelse sø.

Det sidstnævnte rigt varierede landskab med søer, åløb, dal-
strøg, store s~ovstrækninger og med en rigdom af oltidsminder, vold-
steder m.v., der for en del er sikret gennem allerede eksisterende
fredninger bl.a. af godserne Næsbyholm og Bavelse, er endnu intakt.

Dette landskabs æstetiske kvalitet, dets historiske baggrund
og videnskabelige betydning bl.a. i geologisk, botanisk, zoologisk



og arkæologisk-kulturhistorisk henseende sammenholdt med de særlige
rekreative muligheder, der her frembyder sig indenfor en rimelig
afstand fra København og nær de forventede større bymæssige bebyggel-
ser i Vestsjælland, gør overvejelser om en sikring selvfølgelig. Tan-
ker herom har da også været næret af flere tidligere statsministre.

Danmarks Naturfredningsforening rejste i 1959 for en del af
søens omgivelser en fredningssag, hvis sigte dog ikke havde et så
vidtgående perspektiv. I denne af foreningen rejste sag afsagde fred-
ningsnævnte for Sorø amtsrådskreds den 28. juni 1960 kendelse om fred-
ning af arealer langs søen af betydeligt mindre omfang, end forenin-
gens påstand gik ud på. Specielt for såvidt angår Hørhaven, der som
et bredt næs skyder sig ud midt for søen syd for landsbyen Vinstrup,
omfattede kendelsen kun en smal kyststribe. Der blev herefter, trods
sagens anke tilOverfredningsnævnet, truffet forberedelser til en to-
tal udstykning af dette område til flere hundrede sommerhuse. Dette for
anledigede nærværende ministerium til i efterlret 1961 at tage
spørgsmålet om en planlægning for det samlede landskab op til over-
vejelse, og man anmodede herefter fredningsplanudvalget for Sorø,
P1~stø og Maribo amter om snarest at udarbejde en fredningsplan. Dette
arbejde resulterede i en fredningsplanskitse for sø-området med til-

i4lf; grænsende områder, herunder udløbere mod nord, vest og øst.

- 3 -

Det samlede areal andrager ca. 10.000 ha, hvoraf størstedelen,
formentlig ca. 90%, udgøres af sø- og skovstrækninger, eksisterende
fredninger og arealer, der på anden måde er under kontrol gennem
fredningslovens bestemmelser".

I skrivelse af 4. april 1966 har naturfredningsrådet støttet
begæringen, idet man har henholdt sig til det i skrivelsen af 23.sep-

el tember 1959 anførte (jfr. foran), hvorefter det er tilfø jet, at "man
finder, at dette landskab indeholder meget værdifulde karakteristika ,
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som det vil være af overordentlig betydning at sikre, ikke mindst i
naturhistorisk og undervisningsmæssigt henseende. Hertil kommer om-
rådets centrale beliggenhed som eskursionsområde, og at denne fred-
ning må ses som led i en større samlet landskabssikring, som rådet
finder meget værdifuld."

Efter at fredningsbegæringen i medfør af fredningslovens § lo
havde været bekendtgjort i Statstidende, Folketidende, Sjællandspo-
sten og Sorø Amtstidende for 4. oktober 1962 og meddelelse om fred-
ningsbegæringen og afskrift af denne var tilsendt hver enkelt lods-
ejer, afholdt fredningsnævnet den 26. oktober 1962 i Fuglebjerg for-
samlingshus et orienterende forhandlingsmøde, hvortil alle interesse-
rede var indvarslet ved anbefalet brev og meddelelse i dagspressen.

På dette møde, hvori deltog et stort antal lodsejere m.fl.,
gjorde skovrider Bjerke på kulturministeriets vegne rede for frednings-
planen.

Fredningsnævnet besluttede på mødet at stille sagen i bero
for at afvente Overfredningsnævnets afgørelse i den første sag, idet
den fandtes af afgørende betydning for denne.

Efter at Overfredningsnævnet den 20. april 1964 havde stadfæ-
stet fredningsnævnet s kendelse med forskellige ændringer, har fred-
ningsnævnet efter forudgående meddelelse til lodsejerne i september
1964 rettet henvendelse til hver enkelt lodsejer på ejendommen og
truffet næsten alle, og der er derved givet lodsejerne lejlighed til
at udtale sig om fredningen, specielle gener ved denne for den en-
keltes vedkommende, og erstatningskrav for eventuel fredning m.v.,
og enkelte har benyttet sig af adgangen til at rette skriftlig hen-
vendelse til nævnet.

Adskillige lodsejere har protesteret mod fredning omend lang~~ I
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færre end under den første sag.
Da Overfredningsnævnets kendelse var truffet på grundlag af

retstilstanden forinden landsbyggeloven af lo. juni 1960 og frednings-
loven af 16. juni 1961 angående legal fredning ved søbred, å og grav-
høj, besluttedes det imidlertid, efter at åstedsforretningerne var åf-
viklede, yderligere at afvente Overfrednlngsnævnets kendelse i en til-
svarende sag, rejst efter 1961, nemlig sagen om fredning af arealer
omkring Maglesø og Lillesø i Bromme sogn (Sorø F. 46/1964). I kendel-
se af 28. marts 1966 har Overfredningsnævnet nu, efter at have ind-
skrænket det fredede område betydeligt, stadfæstet nævnets kendelse
af 30. juni 1964, herunder det af nævnet anvendte erstatningsniveau
(pag. 22), der herefter vil være vejledende også for nærværende sag.

Efter skriftlig henvendelse til hver enkelt lodsejer om at
fremkomme med eventuelle afsluttende bemærkninger inden lo. marts 1966,
blev sagen i forbindelse med en række supplerende åstedsforretninger
optaget til kendelse.

Fredningsnævnet tiltræder, at den landskabelige skønhed også
i det område, der omhandlea i denne sag, er stor og fredningsværdig,
samt at der er trang til at sikre værdiernes beståen for eftertiden
ved en supplerende fredning, som begært, hvorefter en sådan findes at
burde iværksættes.

De følgende enkeltheder vedrørende fredningen opdeles i tre af-
snit, der sammenfattes i enejterfølgende skematisk opstilling. D~t be-
mærkes herved, at fredningsnævnet har været bistået af landinspektør
Harry Niemann, Næstved, som teknisk sagkyndig.

A. Området.
B.
c.

Fredningsbestemmelserne.
Erstatningen.
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A. OMRÅDET.
De ejendomme, der er omfattet af fredningsbegæringen, fremgår

af nedenstående skematiske opstilling, hvor de er anført i sogne-
og ejerlavsorden og med angivelse af samlet areal og den del heraf,
der er omfattet af fredningensbegæringen (rubrik 3).

Ejendommene matr.nr. l ~ af Vinstrup by, Tystrup sogn (Skinne-
havegaard) og 14 ~ sammesteds (Hørhavegaard) blev i 1962 købt af sta-
ten, hvorefter de er udgået af fredningsbegæringen.

Fredningsnævnet har overvejet at foretage en betydelig ind-
skrænkning af det område, der er omfattet af begæringen, i lighed
med hvad Overfredningsnævnet har gjort i den foran omtalte Bromme sag,
og i lighed med hvad fredningsnævnet selv gjorde i den første Tystrup
sag, men sporene fra den sidstnævnte sag, hvor indskrænkningen førte
til en voldsom og heldig gennemført grundspekulation ,har virket skræm-
mende.

Fredningsnævnets overvejelser er resulteret i, at man stort
set kan godkende, at det område, der er afgrænset i begæringen, i
forening med den eksisterende fredning er en enhed, som ikke bør be-
skæres væsentlig.

Et par indskrænkninger er der dog foretaget.
For det første har nævnet ikke fundet det påkrævet at inddrage

de i området liggende huslodder med have under fredningen, hvorfor de
udgår i det omfang, det fremgår af den skematiske opstilling.

Dernæst har nævnet ikke fundet tilstrækkelig anledning til at
udstrække fredningen under nr. 8 til selve Kastrup hovedgaard med om-
givelser. Denne fredning indskrænkes betydelig som anført ved nr. 8.

Endelig henvises der til nr. 112, 119 og 120, hvor nævnet har
fundet det praktisk at lade vejen afgrænse fredningsområdet.
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,- B. FREDNINGSBESTEMMELSERNE •
I begæringen er det fredede område opdelt i fire zoner

I - IV, hvoraf I har den strengeste og IV den mildeste servitut.
Med den eksisterende søbræmmefredning ifølge Overfrednings-

nævnets kendelse af 20. april 1964, som måske kan kaldes zone O,
bliver det fem forskellige zoner. En så detailleret opdeling har

~ fredningsnævnet fundet lidet praktisk for et kommende tilsyn og
ej heller påkrævet af hensyn til fredningens formål.: På nævnets foranledning har kulturministeriet herefter er-
klæret sig indforstået med følgende forenkling:

Fredningspåstanden for zone I, der næsten er identisk med
fredningsservitutten for den bestående fredning (zone O), formule-
res nøjagtigt som servitutten i zone 0, hvorved området for den be-
stående fredning om området for zone I senere vil kunne smeltes sam-
men, og dernæst er det aftalt, at zone IV, der var koncentreret i
Kellerød by, helt bortfalder, idet de pågældende ejendomme enten
udgår af fredningen eller inddrages under zone III. Herefter er
der kun de tre zonerI og III tilbage. Det har været overvejet også
at smelte zonerne I og II sammen ved at inddrage II under I, men
det er blevet opgivet, navnlig fordi det er fundet upåkrævet at
udvide området for den stramme træplantningsbestemmelse i zone I.
Der er endelig efter aftale med kulturministeriet foretaget enkelte
andre mindre ændringer i og tilfø jelser til påstandene, hvorved be--
mærkes, at enhver ændring i skærpende retning er meddel t den pågml--
dende lodsejer med opfordring til at fremkomme med eventuelle be-
mærkninger hertil. Som eksempel herpå kan nævnes skrivelse af 28. ~e-
bruar 1966 til lodsejere nr. 3, 4, 5 og 6 og skrivelse af 5. april
1966 til lodsejer nr. 83, 99 og 126.
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Herefter er fredningspåstanden for de tre zoner sålydende,
hvorved bemærkes, at de i denne skikkelse er godkendt af frednings-
nævnet.

x) Zone I:

l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, så-
ledes at ejendommenes karakter af landbrugs- og skov-

2.
brugsejendomme opretholdes.
Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder
grus- og lergravning, opfyldning og planering er ikke
tilladt, ligesom arealerne ikke må anvendes til oplags-
plads.

3. Anlæg af veje er ikke tilladt uden tilladelse fra fred-
ningsnævnet for Sorø amtsrådskreds. Dette gælder dog
ikke markveje anlagt som led i landbrugsdrift.

4. Udenfor de nuværende haveanlæg må træbeplantning ikke
foretages undtagen til bevarelse og foryngelse af eksi-
sterende bevoksning. For løvtræbevoksningernes vedkom-
mende skal nyplantningen bestå af almindelige danske
løvtræer.
Levende hegn, trægrupper og enkeltstående træer uden-
for haver må ikke fjernes. Udtynding af disse bevoks-
ninger må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt
til deres bevarelse og foryngelse.

6. Stengærder må ikke forandres eller fjernes.

5.

7. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af
land- eller skovbrugsbygninger på arealerne må ikke på-

begyndes,forinden tegninger og planer for bygningen er
godkendt af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds.

x) Om de af Overfredningsnævnet vedtagne ændringer se nedenfor
side 46 ff.

B086979
Linje  
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8. Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger.
Det er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte
beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre
indretninger, herunder master, tårne og benzinanlæg.
Etablering af teltlejre, camping- og parkeringspladser
udenfor arealer, som er godkendt dertil af frednings-
nævnet for Sorø amtsrådskreds, må ikke fi~de sted.
Vandløb må ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte
foranstaltninger, der kan medføre væsentlige ændringer
i vandstanden i Tystrup-Bavelse sø, skal meddelelse for-
ud gives til fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds.
Det er ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for So-
rø amtsrådskreds tilladt at udstykke de under frednin-
gen hørende ejendomme eller dele af disse. Tilladelse
kan ikke nægtes, medmindre udstykningen må ventes at
ville føre til sådanne ændringer i de fredede arealers
karakter, som er omtalt i det foregående. Endvidere er
det ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for Sorø
amtsrådskreds tilladt at meddele trediemand ret til
over de fredede arealer at anlægge veje, hvis anlæg i
henhold til servituttens stk. 3 kræver fredningsnævnet s
samtykke.
For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Ty-
strup-Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmel-
ser:
a. Søbreddens forløb må ikke ændres.
b. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end

søejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder.
Skæring af tagrør må kun finde sted i tiden l. de-

9.

B086979
Linje  
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cember til l. april.
13. Påtaleberettigede er, foruden fredningsnævnet for

Sorø amtsrådskreds, ministeriet for kulturelle anlig-
gender eller eventuelt et med henblik på områdets
varetagelse af nævnte ministerium nedsat særligt or-
gane

x) Zone II:
l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,

således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skov-
brugs ejendomme opretholdes, og ved driften af såvel
mnrk- som skovområderne vil der være at tage hensyn
til bevarelsen af de landskabelige og naturvidenskabe-
lige værdier.

2. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder
gruS- og lergravning, opfyldning og planering, er ikke
tilladt. Arealerne må ikke anvendes til oplagsplads.

3. Anlæg af veje og stier eller meddelelse til trediemand

4.
5.

af vejrettigheder over arealerne er kun tilladt med
de påtaleberettigedes samtykke.
Nåletræsplantager må ikke anlægges.
Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af
land- eller skovbrugsbygninger og bygninger beregnet
til lokal helårsbeboelse må ikke påbegyndes, forinden
tegninger og planer for bygningen er godkendt af de på-
taleberettigede.

6. Herudover er det forbudt at opføre enhver art af byg-
ninger samt på arealet at anbringe eller opsætte bebo-
elsesvogne, boder, skure eller andre indretninger, her-
under master og tårne.

x) Ændret af Overfredningsnævnet, se nedenfor pag. 48.

B086979
Linje  
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7. Etablering nf teltlejre, camping- og parkeringspladser
udenfor arenler, som er godkendt dertil af de påtale-
berettigede, må ikke finde sted.
Vandløb må ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte
foranstaltninger, der kan medføre væsentlige ændringer
i vandstanden i Tystrup-Bavelse sø, skal meddelelse
forud gives til fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds.
Det er ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet for
Sorø amtsrådskreds tilladt at udstykke de under fred-
ningen hørende ejendomme eller dele af disse. Tilladel-
se kan ikke nægtes, medmindre udstykningen må ventes
at ville føre til sådanne ændringer i de fredede area-
lers karakter, som er omtalt i det foregående. Endvi-
dere er det ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet
for Sorø amtsrådskreds tilladt at meddele trediemand
ret til over de fredede arealer at anlægge veje, hvis
anlæg i henhold til servituttens stk. 3 kræver fred-
ningsnævnets samtykke.
For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Ty-
strup-Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmel-

8.

9.

ser:
a. Søbreddens forløb må ikke ændres.
b. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end

søejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder.
Skæring nf tagrør må kun finde sted i tiden l. de-
cember til l. april.

Påtaleberettigede er, foruden fredningsnævnet for Sorø
amtsrådskreds, ministeriet for kulturelle anliggender
eller eventuelt et med henblik på områdets varetagelse
af nævnte ministerium nedsat særligt organ.

B086979
Linje  
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x-) Zone III:

l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, så-
ledes at ejendommenes karakter af landbrugs- og skov-
brugs ejendomme opretholdes, og ved driften af såvel
mark- som skovområderne vil der være at tage hensyn
til bevarelsen af de landskabelige og naturvidenskabe-
lige værdier.

2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-,
skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboel-
se, er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygnin-
ger eller på arealet at anbringe eller opsætte boder,
skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, herun-
der master og tårne.

3. Påtaleberettigede er, foruden fredningsnævnet for Sorø
amtsrådskreds, ministeriet for kulturelle anliggender
eller eventuelt et med henblik på områdets varetagelse
af nævnte ministerium nedsat særligt organ.

Ved den indbyrdes afgrænsning af zonerne har nævnet stort
set fulgt begæringen, men det fremgår af den skematiske opstilling,
at der er foretaget enkelte omplaceringer.

c. ERSTATNINGEN.
Næsten alle lodsejere har krævet erstatning. Nogle princi-

palt, andre subsidiært for dot tilfælde, at deres protest mod fred-
ningen ikke blev taget til følge. Enkelte har frafaldet erstatning.

De fleste lodsejere har krævet en erstatning "som de andre",
hvilket af fredningonævnet er blevet forstået som fuld erstatning
og samme erstatning for samme indskrænkning i ejendomsretten,og
dette resultat har nævnet haft for øje, hvad enten lodsejerens krav
x) Sammenlign nedenfor pag. 49.

B086979
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har været "erstatning som de andre" eller "fuld erstatning" eller
en eller anden m2 pris eller lignende.

Ved erstatningens beregning er der taget hensyn til, at det
fredede ooråde delvis er omfattet af naturfredningslovens byggelinier
ved skovbryn, sø, å, landevej og gravhøj, jfr. naturfredningslovens §§

2 og 25 stk. 2 og 4, og at der iY~e er påvist grundlag for at antage,
at en ansøgning om dispensation ville have ført til, at det var blevet
tilladt at bygge i disse fredede bælter. Det bemærkes herved, at vejen
gennem Rejnstrup ikke trækker fredningsgrænse efter fredningslovens §

25 stk. 4.
Til brug ved fastsættelsen af erstatning for arealer bag de

legalt fredede bælter har nævnet indhentet en udtalelse fra bygnings-
myndighederne i de fire sogne.

I skrivelse af 14. juli 1964 fra Sorø amt hedder det blandt
andet:

"I skrivelse af 8. septerJber 1964 har fredningsnævnet anmodet
om en udtalelse om, hvorvidt de lodsejere, hvis arealer er omfattet
af den rejste fredningssag vedrørende områder ved Tystrup-Bavelse sø,
ville kunne påregne tilladelse fra amtsrådet i medfør af landsbyggelo-
vens § 5 til opførelse af somnerhuse og eventuel industribebyggels8.

Forsåvidt angår Lynge og Fuglebjerg kommuner skal man bcmærk0,
at disse to kommuner selv har bygningsmyndigheden, og at a~tsr1det
derfor ikke har mulighed for gennem landsbyggelovens § 5 stk. 2 og
§ 20 stk. l at få indflydelse på udstykninger og helårsbebyggelse i

disse kommuner.
Indenfor fredningsområdet gælder de nævnte lovbestennelse:~ kun

i Tystrup-Haldagerlille og Gunderslev komnuner, nen landsbyggelovens §

15, hvoraf følger, at sornnerhuse kun kan opføres med dispensation fra
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amtsrådet, gælder derimod for samtlige kommuner, og amtsrådet vil i
sin dispensationspraksis både med hensyn til sommerhuse og eventuelt
andre bestemmelser, f.eks. bygningshøjde, anlægge samme synspunkter
i kommuner med egen bygningsmyndighed som i de øvrige kommuner.

Med hensyn til spørgsmålet om sommerhusbebyggelse skal man
henvise til den af fredningsplanudvalget for Sorø og Præstø amter ud-
arbejdede oversigt over sommerhusområder i de 2 amter, hvilken over-

~~

sigt er godkendt af aTItsrådet.
Der vil i de udlagte områder være plads til i alt ca. 15.000

sommerhuse (nu ca. 4.500), hvilket nå skønnes tilstrækkeligt til at
tilfredsstille behovet i en lang årrække fremover. Planen er offent-
liggjort i februar 1964, og amtsrådet vil herefter kun rent undtagel-
sesvis godkende sommerhusudstykninger andre steder og kun efter for-
handling med fredningsplanudvalget.

Det er amtsrådetsog fredningsplanudvalgets opfattelse, at
sommerhusområder såvidt muligt bør ligge ved stranden, og amtsrådet
har kun i ganske enkelte tilfælde godkendt sommerhusudstykningor inde
i landet.

I adskillige tilfælde er sommerhusudstykninger afslået, såle-
des f.eks. i Tamosen nord for Tystrup sø, hvor boligministeriet har

~, tiltrådt aTItsrådets skøn, "hvorefter en udstykning til sommerhusbebyg-
gelse i hvert fald inden tilvejebringelsen af den igangværende plan-
lægning af socrmerhusområder i Sorø amtsrådskreds må antages at kunne
nedføre uheldige konsekvenser og derfor bør hindres i medfør af bygge-
lovens § 5, stk. 2". Endvidere er et andragende om udstykning til op-
førelse af et sommerhus i Vinstrup afslået.

Som det fremgår af foranstående vil det ikke kunne forventes,
4t) at amtsrådet vil tillade udstykninger til sOIDQerhuse ved Tystrup-Bavel-
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se sø inden for fredningsoorådet, ligesom udstykninger til industri-
bebyggelse eller etablering af industrier på allerede udstykkede are-
aler af byplanmæssige grunde ikke vil kunne forventes godkendt.

Det tilføjes, at amtsrådet forsåvidt angår udstykninger til
helårsbebyggelse har godkendt,eller afslået en del andragender på
grundlag af en vurdering af, o~ bebyggelsen skal tjene et lokalt for-
~ål. Efter hidtidig praksis har amtsrådet i åbne landbrugsområder i
hovedsagen ikke godkendt udstykninger til anden bebyggelse end aftægt s-
boliger og jordbrugs erhvervet s bygninger, herunder arbejder- og funk-
tionærboliger. Al anden udstykning, hvor ikke særlige omstændigheder
taler derfor, har nan afslået, idet det er amtsrådets opfattelse, at
lokal helårsbebyggelse normaltkun bør finde sted i tilslutning til de
i landonråderne værende landsbyer."

I skrivelse af 29. september 1964 fra Fuglebjerg sogneråd
hedder det:

"••••••••• skal man meddele, at i øjeblikket har sognerådet
ikke tænkt at give tilladelse til sOnQerhusbyggeri eller industribe-
byggelse i de områder der omfattes af fredningsplanen i herværende kom-
mune."

I skrivelse af 21. september 1964 fra Lynge sogneråd hedder
det:

"I denne anledning kan man meddele, at de af fredningen om-
handlede arealer i Lynge kommunes dispositionsplan i overensste~~e18e
med den nuværende benyttelse er udlagt til landbrugsområder, hvor=or
en annodning om benyttelse af arealerne til sommerhusbebyggelse ikke
vil kunne imødeko~es, ligesom der som følge af dispositionsplanen il;:l,:,
vil kunne påregnes tilladelse til industribebyggelse."
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Af disse skrivelser fra bygningsmyndighederne fremgår det
nnvnlig,.at det ikke for tiden kan antages, at der ville blive givet
tilladelse til sommerhusbebyggelse i det område, der nu fredes, selv
om ingen fredning blev iværksat. Selvom det herved erindres, at
bygningsmyndighedernes nfgørelBe vil kur~e indankes for boli~iniste-
riet, og at en administrativ praksis vil kunne ændres, ikke mindst i
politiske organer som amts- og sogneråd, må det dog antages, at mulig-
heden for salg af byggegrunde til sommerhusbyggeri i hele det fredede
område, selvom det ikke fredes, er ringe.

Ved erstatningens fastsættelse er der som foran berørt endvi-
dere hentet vejledning i Overfredningsnævnets kendelse af 28. Qarts
1966 vedrørende Bromme søerne.

Endelig er der taget hensyn til en række specielle forhold SO~L

f.eks., om arealerne er vandlidende.
En række lodsejere har ønsket at forbeholde sig ret til at ud-

vinde grus og sten i strid med fredningen i zone I og II. Noget sådant
er der ikke fundet tilstrækkelig anledning til at imødekomme, bortset
fra ejendommene lb.nr. 124 og 129 (Hermann Jensen og A/S Henriksen og
Kahler), der som anført i skemaet begge har et ældre tilsagn fra kul-
turministeriet.

Lodsejer nr. 27 (fru Tove Simonsgaard) har krævet erstatning,
fordi en påtænkt flytning af hendes traktorsted fra Kellerød til Bernt
Hansens ejendom (lodsejer nr. 53) ikke har kunnet gennemføres. Grunden
strakte sig ind over skellet til den eksisterende fredning, og fru
Simonsgaard ønskede at bygge på det fredede område. Der er ikke fundet
grundlag for at imødekomme dette krav. Der er ikke lagt hindringer i
vejen for en udvidelse og modernisering af traktørstedet på dets nu-
værende sted, og at fredningen måske har vanskeliggjort en udstykning

,
'\
,/.~---------
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og gennemførelse af køb af en byggegrund, kan ikke begrunde noget
fra køberens side. Sælgeren har fået tilkendt erstatning blandt an-
det for denne gene. Der henvises herom til den fremlagte korrespon-

Herefter følger en skematisk opstilling, der i de 5 første
rubrikker viser fredningsbegæringen, og i den 6. rubrik angiver lods-
ejernes stilling til erstatningsspørgsmålet. De to sidste rubrikker
indeholder fredningsnævnet s afgørelse om fredning eller ikke og den
for fredning tilkendte erstatning. Der henvises endvidere til det
kendelsen vedhæftede kort.

Arealfortegnelse korrigeret under Overfredningsnævnets behandling
vedrørende lb. nr.e 5, 6, 75, 85 samt 124 og 36, jfr. nedenfor
pag. 53.



2 .
matr.nr.

-e3. I
Il omfattet af
I byggelinie

4.

ved skov,

I
sø m.v.

heraf begæ- I ikke omfat-
res fredet tet heraf

I ca.ha. i ca .ha.
nr. navn

areal z
o

l n
l e
i
I

5 • ~-. I
krævet !
erstat- I

I

7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

8.

ning

\ kr.

tilkendt
erstat-

l ning

kr.
Rejnstrup og Gunderslevlille byer, Gunderslev sogn.

1=========================;===========:============= ,
l 12 1 35.1903 l ca. 5,3 ~
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ca. 15,7

22.0862
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0.0349
0.0349

40 14g
Verner Johs. Ulsen

16.3907
ca. 16,1

o

ca. 0,3

1.2744
ca. 2,l

O

0.0349

ca. 1,6
ca. 14,5

II
II

II
II

II
II

I

I

60.000 hus med have
fredes ikke

41 420, 5g,
Bent Andersen

0.0575
0.0575

0.0575
O

II
II



1 - -- II " 6~-_ ~ -1./ 2. I 3. 4. I 5~ 7. 8.j lLb.1 I
I

matr.nr. I areal omfattet af I z krævet frednings- tilkendt,

I byggelinie erstat- ~, o nævnets be- erstat-I

I ved skov, l n ning mærkninger ning
i

I heraf begæ-
sø m.v. i eI

nr.~ navn ikke omfat- l
l res fredet tet heraf l, ca.ha. ca.ha. kr.I kr.

Tystrup by og sogn (fortsat) I============================ l
I

42 4~, 5g, 5h, 51 0.1422 0.1422 II l som de Brugsforening med i
Tystrup Brugsforening 0.1422 O II f andre have - fredes ikke

i

ni l
l

43 4~ 0.1702 0.1702 intet hus med have
lVJ.arieOlsen 0.1702 O II l opgjort fredes ikke

I\.)
0'\

44 5~, 5f- 0.2324 O II I SOffi de hus med haveI

Karl M. l 0.2324 I 0.2324 II andre fredes ikke IJensen I l !

I i
45 5~, 6d 0.1124 O II som de j hus med havel,

I
I

; I i

l Hans J. Andersen I 0.1124 0.1124 II andre fredes ikke
I

l [ I , !

46 6a 14.8552 l ca. 3,3 , III l som de fredes som begært 14.500
! I I I"Kragelund l' .

III ll Berh. Hansen 14,5 , ca.11,2 andreca. I

!
I i , I
I

,
l, l

Il l \ I som de _47 6~, 20 0.2695 ca. 0,005 I II I hus med have, I j II I
I 1 I
I IPoul Petersen 0.2695 ca. 0,2 II l andre fredes ~kke



Lf' 2. i~e3._
I' -

Lb. I matr.nr. I areal
I

I
i

; lI

l I heraf begæ-nr. navn l
I l res fredetl i ca.ha.I I

Tystrup by og sogn (fortsåt)

4. 1
;omfattet af!
, I:byggelinie I

;ved skov, I
! sø m.v. I
\ikke omfa t-
i tet heraf I
I ,

I ca.ha. l

-e-i e
krævet
erstat-
ning

z
o
n
e

kr.

!
0.1537 f ca. 0,1 II
0.1537 I 0,05 II1 ca.

;

17.4143 ca. 9,5 III
Dødsboet efter l ca. 17,2 I ca. 7,7 III andre

I
Vins trup vejen !32.800

,

I lI
Karoline Hansen I beliggende del af

! I ID.nr. 9,{i.,(3,9+3,9) 1

I
J

)I fredes i zone II, l

l I \, I Ii ,

l
det øvrige (5,6+

I , l 3,8) i zone III. lI

t b I
I

,
I den nordligste del lI j51 lo.§: 14.7854 I ca. 11,5 I III lntet af m.nr. lo.§:C3, 5+ \25.400l iI l 2,6) fredes i zonel !Asger Andersen ca. 14,1 I ca. 2,6 ! III opgjort! i II, det øvrige (8,0+

l , l O) i zone III. I
l i ! i

I
I

, l
I l l ,
I l I

----------------------------~---------------------------
I

48 7.§:,79.,og
l21f, Vinstrup by
Knud Pedersen "Fruer-
lund"

49 7E
Gunvor R. Olsen

50 9§J;

27.4485
ca. 27,3

11,
Harald Niels en

18.5834
ca. 11,7

52

I
!,ca.
l

19,9
7,4

III
III

II
II

som de
andre

ikke
truffet

7.
frednings-
nævnets be-
II1f)rkninger

fredes som begært

hus med have
fredes ikke
den nordvestlige
del af den nord
for Langebjerg-

•. 8.,
itilkendt
;erstat-
~ning
)

I kr.

l\)

--:J

I

ca.

O

ca. 11,7

som de

som de
andre

fredes som begært 146.800



l .•
Lb. l

.
2. 4. 5./ ~_, I~ 7.

z krævet : frednings-
o l erstat I nævnets be

8.
matr.nr.

!
omfattet af l
byggelinie j

tilkendt
st t: - - er a -

l • lI ved skov, n ning I mærkninger ningI i I

nr.\ l I sø m.v. , e I
,

!

navn heraf begæ-l ikke omfat- I
I! t

i res fredet tet heraf I !,
I I l; ca.ha. \ ca.ha. I kr. kr.!

l l I ITystrup by og sogn (fortsat) I
I

;

=====================1====== ,
II

53 12~ I 14.6471 I ca. 3,0 II intet fredes som begært l 44.400, I I IBernt Hansen 1 ca. 12,6 l ca. 9,6 I II opgjort •t !
I I l
\

,
54 12"2._ 12Q 0.0591 O II 30.000 lhus med have

IHolger Øvre 0.0591 \ 0.0591 II fredes ikkei

0.1726 I I j

55 12g, O , II som de [hus med have
i I j

Lars Petersen 0.1726 0.1726 II andre /fredes ikke
I

I l
56 13l? 0.1640 0.1640 II som de ' lhus med have

Filip Petersen 0.1640 O II andre !fredes tikke

l !
begært I57 16.§: 3.1029 ca. 2,9 III SOill de !fredes som 2.900

! Lars Jakobsen ca. 2,9 I O III andre j l
. l l l

58 l 17l?, 17Q ! 1.0200 1.0200 III l erstatning indforstået med j
I I

,
Il Elise Kragh Hansen 1.0200 • O l III frafaldet fredningl

f\)
(J)

I



..:;;;'I

l. • 2: • 3._ 4. ~. ~"---;4f 7. 8. •\'!!!!

~omfattet afLb. \ matr.nr. I areal z krævet ! frednings- tilkendt
l l byggelinie o erstat- nævnets be- erstat-

l d n ning mærkninger ning:ve skov,
l (sø m.v.l e

Inr. t navn I heraf begæ- l ikke omfat-
i res fredet [tet heraf
, ca.ha. ca.ha. kr. kr.

Tystrup by og sogn (fortsat)
---------------------------------------------------r---- ,

I I
I

59 I 19~ 0.1053 0.1053 II ikke ! hus med have
l I

! A1fr. Andersen 0.1053 I O II
(

truffet I fredes ikkel Har. Johs. Andersen
l i i
\ I l :
l j l60 l 22b, 22.Q. 0.0866 0.0866 I som de i hus med have
l HU~O ! l iMølvig 0.0866 O I andre i fredes ikke l I\.)

1..0
I

l l !,
bl I 23a 0.1460 0.1460 I rimelig l hus med have !' -I Gregers Schmidt 0.1460 I O I I fredes ikke l

! IVinstrup by, Tystrup sogn. l-------------------------- l--------------------------
62 lh, 14g 0.5415 I O II 5,5~2kr'/1 fredes 2.200som begært)

Jens BlOrge Hansen 0.5415 0.5415 II ll

63 1.12. lf, 7b 5.4541 ca. 0,6 II som de fredes som begært 4.400
;)agaFilm A/S ca. 1,4 ca. 0,8 II andre 1•



l. j-
l
l

,

2. - 3·e 4. 5. 4f-. e 7.
l ""matr.nr. , areal omfattet af z krævet frednings-

I byggelinie o erstat- nævnets be-
ved skov, n ning mærkninger

8. _

,tilkendt
I erstat-
I •l nJ.ng

Lb.

I
i sø m.v. I e l I; Inr. navn , heraf begæ-~ ikke omfat- I

,,
i lI res fredet I tet heraf I

j
1 ea.ha. I ca.ha. kr. I \ kr.!

I ! l lI

Vin strup by, Tystrup sogn (fortsat) I

=======================±=========== I I
I

; I64 l,g" l~, 2~, 31, 9.2)11e: 16.9773 I O I som de le, ld, 2.2, 3f, 9.2,-' I - .-I J26e: J l14~, 15§:, 151, 15k, ca. 11,7 .. ca. 4,0 l I I andre 11,Q.,14~, 15§:, 2690,-I I ,I, I fredes som begært 50.400
l I ca. 0,2 II

IAlfr. Løkkegaard 1 ca. 7,5 II J 15i og 15lf.hus med:I I I -l

~
, t have fredes ikke I-~

I
1 I l I

65 19, 14f, 7~, 7&,. 5.5322 , ca. 0,4 II som de l fredes som begært 18.000l i I l
I I l l
j Richard Hammen ca. 4,7 ca. 4,3 II andre I
i l l l

I
l

l \

66 2§, 3:12.,20g 18.4966 ca. 2,4 I II 12kr./ 2§ og 20g
! I mI Johs. Petersen I ca. 13,8 ea.l1,0 II fredes begært 49.200i som

l i
I O III 3:12.hus med have

I l l•I , ca. 0,4 III fredes ikkei ,

67 3§, 35§: I 26.9207 O I II J.ntet fredes som begært 50.800
i
I

SVflnd Jørgensen 12,7 i III ca. ea.12,7 opgjort
":Camsgård" r

l

, I l
I

68 l 3g 0.0467 I O III som de hus med have
I I i
I Kirsten Petersen I 0.0467 I 0.0467 l III andre I fredes ikkeI

...

\)J
o



1 ( e-- T
3._ J 4t-e; eL 2. 4. J 5. 7. 8.J.

t
fLb. matr.nr. areal omfattet af! z krævet frednings- tilkendt

byggelinie f o erstat nævnets be- erstat-ved skov, l n ning mærkninger ningl
I sø m.v. I e

nr. navn lheraf begæ- I ikke omfat-l
jjres fredet tet heraf I

. ca.ha. ca.ha. kr kr.

l Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat) l . IJ

I ,,========================~========== l I \ !, l69 31 j 0.0910 l O III j som de hus med have! I Il
.

lAnna Johanne Jensen ! 0.0910 i 0.0910 III andre l fredes ikk€~
I \ l

l ,
I lJ

,

l
'I 170 4l? 0.0719 l

O ! III j som de hus med have
\

!Johs. , Bile n Kirsten og l 0.0719 0.0719 l
III I andre fredes ikke

Harald Petersen ! I l

i ! I

71 5~ i 25.6477 8,8 I som del ca. Il
Vald • Petersen I 25.6477

!
O , I andre fredes som begært 74.600

l
.!"Gjødsgard" I Ica. 7,3 l

II l Il I
l ca. 9,5 l II j

1

72 6~ 9.1330 O J III som de fredes som begært 9 000l l ,
Holger IVi. Hansen 8.9790 8.9790 III andre

l ,

l i ! ,
73 6i, 24lL 0.1179 O III l som de l smedie - fredes lI I l

I j l lGunnar Frederiksen 0.1179 I 0.1179 ! III l andre ikke lj ,

I
\).l

to-'
I



l. :4t 2. 4a. 3. - 4. 5. e -;, - 7.,~
Lb. matr.nr. j areal omfattet af z krævet i frednings-/

l byggelinie o erstat- I nævnets be-ved skov, n ning I mærkninger
l sø m.v. elheraf begæ-lnr. navn ikke omfat-lres fredet . tet heraf
1 ca.ha. ca.ha. kr.,

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat)
===================================,

74 61, 6g, 23.§: 8.0026 ca. 3,3 I
Henry B. Petersen ca. 7,9 ca. 0,1 I som de fredes som begært

8. _

ji tilkendt
i erstat-
~ning
'1

l
i kr.

I ca. 3,1 -III I andre
ti

I I C8.. 1,4 III I Ji l i:

I I
I I fredes

!
75 ! 6h, lo,§:,l2g, 13f 34.7140 ca. 3,3 III l som de som begært 134.300i

l l l
jAlfred Andersen l ca. 34,3 ca.31,0 III l andrel i,

T I l l76 l 6Jf,22 I 7.9783 ca. 6,8 II Auning Poulsen I ca. 7,9 O I I som de fredes som begært j 18.100i ,
! ca. 0,7 III l andre II ! Il i ca. 0,4 III l

J
I f,

77 8.§: l 15.5421 O II ! som de fredes som begært 62.200, !

Ernst Damsbo-Andersen 15.5421 15.5421 l II andre~
1 ~ f78 I 8~, 2512.,2712.,28Q l 0.2610 O ;III ; lntet hus med haveI, , l

Alfred Larsen 0.2610 fredes ikke0.2610 l III opgjort

, uu



V
l. \

ie , • .- I - 7 e2. 3. 4. 5'. l - -- 7. 8.
I I tilkendtLb. matr.nr. areal omfattet afl z krævet frednings-

byggelinie : o erstat- nævnets be- ~erstat-
ved skov, n ning
sø m.v. e

nr. navn ',herafbegæ- ikke omfat-I t ;
I l l

t lI res fredet tet heraf I

Ica.ha. ca.ha. i kr. I kr.,
1 l l(fortsat)

t
IVinstrup by, Tystrup sogn l l
I

f=====~============================= !
I l f

79 8f 0.0923 ; O I II 10.000 ! hus med have
I l I

Knud Bergvith l 0.0923 0.0923 II fredes ikke
i l,

j,
t 2312 I 14.8205 O III som de fredes som begært 14.60080: 9§, I

i i j

I

I
IHans DaVldsen f ca. 14,6 ca. 14,6 III andre l,

I l
I I ! l

81 I 9§. 2.9756 O III i som de I minkfarm
I l I I~ Kurt liasmussen 2.7581 2.7581 i III l andre l fredes som begært 2.800f i

f l l l
,
I
\

82 i 9I I 0.0690 O l III l som de fredes ikke
! ! lj Vinstrup Vandværk A/N I 0.0690 . 0.0690 III l andre l vandværk - udgårI :

83 ! t , , ll l l 13~: fredningen fo-9g, 13~ i 18.2670 l ca. 3,0 III l som de
JI l retages i zone II,I l lValborg Jensen 18,0 l 15,0 III andre ikke som i begærin! ca. l ca.

I gen anført i zo- 66.000l I

l l ne III
I I l 9g hus med havel l

i i fredes ikke
\

I
! I l, I84

1
9U I 0.0049 l O

\
III lrafal- frysehusi i -

i , det er-,Vlnstrup AndelSfrYSebOk, 0.0049 0.0049 III stat-
ning

fredes lkke



L

Lb.

nr.

I.3. e
t areal omfattet af
r byggelinie
l, I ved skov,
\i i
lj I S0 m.v.
(heraf begæ- ikke omfat-
res fredet tet heraf
, ca.ha. ca.ha.

2.
matr.nr.

navn

z
o
n
e

--1-krævet '
erstat-
ning

kr.

frednings-
nævnets be-
mærkninger

8. _
;tilkendt
;erstat-
lning

kr.

85

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat)
l========================~==========
11!l l 20.3584
Ole Larsen i ca. 9,6

i

o
ca. 9,6

II

I II l

4 kr/m2
I fredes som begært
l

!
i

138.400
I

86 llh
Knud Dahl

ll 0.2419
l ca. 0,14
\

I Ol ca. 0,14
II

I II
l I

frafaldetl fredes som begært
J med ret til mindre! ,

tilbygning

87 12.§:
Karl Brik Petersen
IIBrohavegårdII

I
112.1360
. 12.1360
l

I
1 ca. 5, o

ca. 7,1
j ll III I

:In I som de
andre

I fredes som begært
l
l

12.100

l
l

0.0630
0.0630

O

0.0630
III

III

som de
andre

II hus med have
Il fredes ikke

88 12f
Hans Peter Hansen

I
I
l

5.1964
5.1964

ca. 4,96
ca. 0,24

,III

III

!,

I
i

fuld
erstat-
ning

! 3TQ, 33 skovløber-
:sted - fredes ikke
ll 12h skovhave -
,fredes som begært 240

89 12h, 3712.,33,
Peter de Neergaard

ca. 6, l

I ca. 1,4
III

III
i

l

\

som de
andre

fredes som begært
\

7.50090 7.4596
7.4596

1121, 29_a
! -
f Hans Chr, Andersen



f 1 --L :e 2. e- 3._ 4. 5. '- 7. 8. -' -
I ,

Lb. matr.nr. t areal ~ omfattet af li z I krævet I frednings- tilkendt
I byggelinie ',i o erstat- l nævnets be- erstat-

i ved skov, , n ning mærkninger ning
(heraf begæ-!

sø m.v. e
nr. navn ikke omfat- i

ires fredet tet heraf
i ca.ha. ca.ha. kr. kr.

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat) f
~=================================== j

l }

91 13!i 0.0315 O III t som de forsamlingshus
Oplysningsforeningen 0.0315 0,.0315 III andre fredes ikke
for Tystrup sogn

92 13g 0.0767 O III ikke hus med have \.>l

0.0767 \JlTage Nielsen 0.0767 III truffet fredes ikke

93 · 13h 0.0522 O III 10.000 l hus med have! -Rich. Hansen 0.0522 0.0522 III l fredes ikke
I

94 15~ 0.2924 0.2524 II som de
I

hus med have
Gunnar Larsen 0.2524 O II andre fredes ikke

l
!

95 15f 0.2011 0.1791 II 10.000 ! hus med haveI
JSøren Sørensen 0.1791 O II fredes ikke

I

2' ,
1,6 II !96 15g, 15h 5.0123 ca. l kr.1m i fredes som begært j 10.000

I l

Johs. og Niels Olsen 3,3 1,7 II \ Ica. ca. I
I i97 I 15m

Maskinfa_!
0.0980 0.0720 II som de Week-end hus ll Als Kongskilde 0.0720 O II andre fredes ikkebrik



l. le 2. •• 3._ 4. 5. , -• l e; 7. I 8. -Lb. I matr.nr. areal ~ omfattet af : krævet frednings- l. tilkendtl z
byggelinie : o erstat- , nævnets be- I erstat-l "

l'ved skov, l n ning mærkninger f ning! Isø m.v. I e ~
I heraf I ikke omfat- jnr. navn begæ-: LIres fredet tet heraf'

f
I ca.ha. ca.ha. kr. kr.

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat) l ~I----------------------------------- j I----------------------------------- ,
98 15g 0.0739 O II l som de hus med have~ !! IEbba Løkkegaard 0.0739 0.0739 II I andre fredes'( ikke I

~ i
,I fredningen fore- 1

99 17, 6.2680 ca. 1,6 II som de tages i zone I, l
~Iikke i be- I

5.000som IGunnar Hansen ca. 1,8 ca. 0,2 II andre gæringen an- i
0'\

ført zone II

100 18il, 18~
Harald Viggo Christensenj

0.2756
0.2756

O II som de have - fredes
0.2756 II andre ikke

O III ikke hus lliedhave
0.0903 III opgjort fredes ikke

O III ikke hus med have

101 18!
Chr. Petersen

0.0903
0.0903

Susanne Petersen I 0.1215 ! 0.1215 I III ! opgjort fredes ikkel lI
r

I

l
I

,
l , j II l102 I 20g l 0.0820 f O III 20.000 , hus med have
I

t : :
Jørgen Fischer 0.0820 I 0.0820 I III , fredes ikke,

I

l , ! I

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

101
a

103

18g 0.1215

20~, 2612

Hans Kr. Hansen
0.0683

0.0683 andre fredes ikke
III

j III
O som de hus med have

0.0683



l. :- 2. : ~_ 3 .• 4. 5,. _.-tI) _ 7. 8-. -Lb. matr.nr. .- -areal- omfattet af z krævet , frednings- tilkendt
byggelinie t o erstat- ! nævnets be- erstat-
ved skov, n ning mærkninger ning
sø m.v. e

nr. navn heraf begæ-l ikke omfat-;
res fredet: tet heraf

ca.ha. l ca.ha. kr. kr.
IVinstrup by, Tystrup sogn (fortsat) j

===================================,
j,

104 23Q 0.1070 , 0.1070 III som de hus med havel

Ejnar Jensen 0.1070 O III andre fredes ikke

105 24fl 4.5647 4.5647 III som de fredes som begært l 4.600
\Peter V.E. Olsen 4.5647 O III andre l v.J

-.J

106 24Q 0.1194 O III som de hus med have I

Inger Marie Pedersen 0.1194 0.1194 III andre fredes ikke

107 ! 249:- 0.0769 O III som de hus med have
Thorvald J. Hansen 0.0769 0.0769 III andre fredes ikke

108 26fl 2.4435 2.4435 III som de , fredes som begært! 2.500l
t

.1I N.P. Viggo Jørgensen 2.4435 O III andre j
I

! d t

ll I jI

l j

109 j 26d 0.0631 0.0631 III som de hus med have ll - 0.0631 O III L ll Ejnar Hansen andre fredes ikke j
I

i \ i
l 2.2563 I f110 ! 27§. 2.2563 III som de fredes som begært: 2.300
l , , !Agnes Flensted-Andersen( 2.2563 O III andre l

l,



Lbj,,
r

l
inr~

I
l

lIll
l

I

2 •. la 3. ~
i __ ' areal'"

I
4.

omfattet afr
bygge1inie ;
ved skov, l
sø m.v.

5. l' 6 • .-
kr.et--

Ie::stat- i
n~ng l

f

I
1

Ikr.

7. 8. e
tilkendt
erstat-
ning

matr.nr. z
o

~ I
I,
i

frednings-
nævnets be-
mærkninger

kr.
navn heraf begæ-(

res fredet;
ca.ha.

ikke omfat-;
tet heraf

ca.ha.

ca. 0,05

I

lIII j

l

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat) !
I=================================== il

l
I,

29],
Ib Ejlev og Aksel
Svendsen

0.1263

ca. 0,08 III fredes ikke0.1263
,

1121 34; 36~ 2.8160I Fr. Charles Christiansen ca. 2,8
"

ca. 2,8
O

II
II

!,
I

som de i
1
I

andre
1,1som de

andre

Week-end hus

fredes ikke da
! ve j en danner

J! grænse
l

113~
I
)

351l
P. Reinholt

2.4630
ca. 2,4

II
II

som de
andre

\

fredes som begært I 9.600
I
j

I Erik Jensen , 7.1100 l O I truffet,
l l l i ,

l •
l l l I l

115
1

36b, 39 l 2.2420 2.2420 II som d.e fredes som begært 4.500j
l l

Johs.Christiansen I 2.2420 j l III l O andre
, Thorkild Andersen\

:

1161 I : l. !36g, 6.1600 6.1600 l I som de fredes som begært 15.400l !! Dødsboet efter .sofie I 6.1600 I O I ! andrel l \Hansen l
,

I ] I

I
l l I11 212 8 : II som de fredes so.w.be ært; .600o I . ca.

I
114

1
36~ 7.1100

7 l 4,l Kaj Andersen
3 9
ca. 3,8

O

ca. 2,4

7.1100 I

3,
O

~kke

II I andre

l
fredes som begært l 17.800

.------------------------------
g 7



,
l .

Lb: ~-

l,
nr. t

l
navn

.
!'heraf begæ- lires fredet I

! ca.ha.

2.
matr.nr.

4.
omfattet af
byggelinie
ved skov,
sø m.v.
ikke omfat-
tet heraf

ca.ha.

5.
z
o
n
e

Vinstrup by, Tystrup sogn (fortsat)
===================================

118 41,
Olga Hansen

3.9189
ca. 3,8

ca. 3,8
O

II

II

6krat-
erstat-
ning

kr.

som de
andre

7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

i'

i
jl fredes som begært
1
l

B. e
tilkendt,~
erstat-
ning

kr.

7.600

119 4.60042, 43
Edv. de Neergaard

4.8164
ca. 4,8

ca. 4,8
O

II

II

fuld er-
statning

!
f 42 fredes som begært
f 43 fredes ikke da
I ve j en danner grænse

120 44,
P. Viggo Petersen

2.4212
2.4212

2.4212
O

II

l II

som de
andre

144 fredes ikke da
I ve j en danner grænse

121

Jl Lynge-Eski1dstrup by, Lynge sogn.
i
,;

l
'i
1
I

=================================
\'14.2638l~b 7f..

Vilh. Jensen ca. 9,3
ca. 0,5
ca. 2,6
ca. 1,2
ca. 4, o

,
I
l II

l II
1I IIIl III

100.000 fredes som begært 16.600

122 Ib
Eigil Bchillidt

1.4030
ca. 0,3

ca. 0,2

ca. o, l

l II

I II I

erstat-
ning
frafal-
det

fredes som begært
med ret til mindre
tilbygning
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I
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ved skov, lsø m.v.
ikke omfatj
tet heraf i

ca.ha.
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matr.nr.

navn

~ynge Eskildstrup by, ~ynge sogn.
=================================
8,

Den selvejende institu-
tion KongskiIde Mølle-
gaard

46.0884
ca. 1,3

ca. l,i.
ca. o, l

z
o
n
e

II
II

--kr3jvet I
e::stat-l!nl.ng

kr.

erstat-
ning
frafal-
det

e 7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

indforstået med
fredning

8: ~
tilkendt
erstat-
ning

kr.

124

Frederl.kskilde, Lynge sogn.
===========================
l§:og
19.., 2Q, 3Q, 3,2,
rup og 16 Lynge
strup
J. Hermann Jensen

J3f Suse-l
l
IEskild-

"Frederikskilde"

97.4213
ca. 38,4

ca. 7,2
O

ca.19,3
ca. 7,2
ca. 3,3
ca. 1,4

I

I
II
II

III

III

mest
lltuligt

fredes som begært,
dog at ejeren i hen- 38.400
hold til overens-
komst af 3/12 1962 med
kulturminst. har ret
til at udvinde sten
og grus fra 1§:,3Q
og 16, der fredes
i zone II. 3~ og 31,
der fredes i zone ,I,
er vand lidende.

, I

-I:'>o

125 1,2
H. vJraae-Jensen

0.0422
0.0422

O

0.0422

126

0userup by, Lynge sogn.
=======================
l§:
Kaj Nielsen "Tvedegård"

39.6217
ca.39,0

ca.24,0
ca.15,0

II

II

III
III

ikke
truffet(

som de
andre

fredes ikke (er fredet
på anden måde)

fredningen foretages
i zone II, ikke som 108.000
i begæringen anført
zone III ,
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I

I
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ca.ha. l

4.
omfattet af;
byggelinie I
ved skov, f

sø ID.V. \
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ca.ha.

127 ! l~

i
!128 :

l

~userup by, Lynge sogn (fortsat)
===============~=================

Niels Bchiørring

2Q, 39:, 3:2.
Folmer Henry
"Buserupgård"

Madsen

0.2236
0.2236

65.1348
ca. 58,1

0.2236
O

ca. 21,1
ca. 10,4
ca. 23,7
ca. 2,9

III
III

5. ;
, I

Z l
o I

n
e

I

I
II
II

~e!kr.et i_
Ierstat-

ning

7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

, 8. _~

;tilkendt='
,erstat-
Ining

kr. kr.

som de l Week-end hus
andre I fredes ikke

j

erstat-
ning
frafal-
det

ikke
opgjort fredes som begært

129
1

I
i
l

2b, 8a
Henriksen & Kahler A/S
i likv.

6.7757
ca. 6,5

O

ca. 2,5
ca. 0,6
ca. 3,4

II
II

III

III

I

! fredes efter afta-
Ile med ejeren fuldt j

lud i zone II, ikke!
\som begæret delvis
i i zone III, men så-
l ledes at ejeren har
!I ret til at udvinde

grus og sten i hen-
,hold til tilsagn
,herom af 18/12 1962
\fra kulturministe- !
"riet. !

130 2f
Viggo og Anna Svarrer

2.3783
2.3313

O

2.3313
I

I
ikke
opgjort

l fredes som begært l
l med ret til udvidel~

se af illinkfarw,jfr.i tilladelse af3.L.marts
l 1966.

10.000
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duserup by, Lynge sogn (fortsat)
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131

3h 3' 31 1681., . o. o 0.0 0.000 us me ave ,
-' - I l I J

l jHarry P. Nielsen 0.0666 \ O l II fredes ikke tI I i I

I ) 1 l l I
133 I 3k 0.4029 ) ca. 0,3 ~ II l ikke hus med havei I I

\
I l IHenrik Iversen 0.4029 ! ca. 0,1 II truffet fredes ikke! l

l I134 3m 0.7239 0.7239 II w.est fredes som begært 1.450I
Bent Jensen 0.7239 O , II muligt lj

l I

135 3n 0.1035 I 0.1035 l II e::stat-! Week-end hus -
Eli Halling Pedersen 0.1035 l

O 1 II n~ng fredes som be~ært
j

1 frafa1- (ejer indforstået)
1 I det
! l
l l I I l

I j

som begært l136 4~ l 47.9470 l 8,6 I I som de fredes 60.000
"døgård l~

ca. {
Carl .l!lgeNielsen ca. 18,3 I ca. 9,7 I , andre delvis vandlidendJ,

l l i

1.22533/5.
stina Nicolaysen ca. 1,0

132

ca. l,o
O

666

II
II

II

z
o
n
e

6' •
krælt l

erstat-
ning

e 7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

kr.

20.000 fredes som begært

l h d h

8: -.
tilkendt
erstat-
ning

kr.

2.000

I
..j:::.
I\)

I
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2. ~

Suserup by, Lynge sogn (fortsat)

4.
omfattet af :
byggelinie
ved skov,
sø m.v. l
ikke omfat- f
tet heraf !

ca.ha. l
!
\

0.2844
O

I
I

fa_
kr"et " ~
erstat-
ning

kr.

15.000

7.
frednings-
nævnets be-
mærkninger

l

II anført zone L

fredningen foreta-
ges i zone II,ikke
SOffi i begæringen

8. ~
tilkendt
erstat-
ning

kr.

600

~,
Ic

!-----1heraf begæ"'l
res fredet '(

ca.ha. i

l
I,,
l

matr.nr.

nr. navn

================================,
I 4b

Ellen Thomassen

138 4.9-
Aksel Chr. Olsen

0.2844
0.2844

o
0.6403 I iI l

l

fI ;
l

som de
andre

I fredningen foreta-,
I ges i zone II,ikkeI som i begæringen

anført zone I.
2.600

I

~
\..N

I I

0.6403
0.6403

139 8h
l Ludv. K. Geleff
\

0.1156
0.1156

t
I
i

O

0.1156
30.000 l havelod - fredes li'

ikke
!
i

140 lo
Sorø Akademis l.
distrikt

!
l

skov-I
I
I

18.3277
ca. 10,3

ca. 4,6
ca. 5,7

l'
II lni

,,

ikke
opgjort

l fredes ikke I
\1 ~userup skovene j
I allerede fredet j
! på forskelli,g vis. I

141

Lynge by og sogn.==============~==
199
Oluf Hansen "Egegård"

I
I
I

35.7593
ca. 1,6

ca. 1,6
O

,,
J
I

III [
I

III I
som de
andre

l ,I

I;, IIfredes som begært
l

1.600

142 20 33.7550
ca. 2,9

ca. 1,1
ca. 1,8 I

I

I l
I 1

I

som de
andre i

!

Ifredes som begært 111.750
j

-------,-------------------------l-----------,----------- _
I Heil1S .Peter Jørgensen
! "h:.V8E;8.Fl'·
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Fredningen omfatter ca. 868,5 ha.
Den samlede erstatning beløber sig til 2.166.990.- kr.
Nævnet finder, at panthavernes interesser ikke berøres ved

fredningen, hvorfor erstatningen vil være at udbetale til lodsejer-
ne.

Erstatningen forrentes med 6% p.a. fra kendelsens afsigelse.
Ifølge fredningslovens § 17 udredes 3/4 af erstatningen af

statskassen og 1/4 af amtsfonden og de i amtsrådskredsen beliggende
købstæder efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling, idet det indstilles, at Overfredningsnævnet træffer
bestemmelse om, at en endnu større andel af erstatningen udredes af
statskassen.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske opstil-
ling nævnte matr.nr.e i det omfang fredning er iværksat med påtale-
ret som i fredningsbegæringen anført og med prioritet forud for al
pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse, medens
der med hensyn til offentlige rettigheder som landbrugsnoteringer
m.v. henvises til tingbogen. Det bemærkes herved, at der ikke er ta-
get hensyn til den skete sammenlægning til Fuglebjerg storkommune,
idet det er bestemt, at denne sammenlægning indtil videre ikke får
tinglysningsmæssig betydning.

Kendelsen forelægges i medfør af fredningslovens § 19 stk. 3

for Overfredningsnævnet til godkendelse inden dens iværksættelse, men
denne forelæggelse medfører ikke nogen ankebehandling. Ønsker en lods-
ejer at anke kendelsen, må sådan anke ske inden 4 uger efter kendel-
sens forkyndelse, hvilket for flertallet af lodsejernes vedkommende vi:
sige fra afsigelsesdagen, idet kendelsen søges forkyndt gennem postvæ-
senet, således at forkyndelsen er iværksat samtidig med afsigelsen.
Anke sker ved direkte henvendelse tilOverfredningsnævnet, Nyropsga-
de 22, København V.
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Konklusionen er sålydende:
"De i foranstående skematiske opstilling nævnte ejendomme

i Gunderslev, Fuglebjerg, Tystrup og Lynge sogne fredes i det i op-
stillingen og på vedhæftede kort angivne omfang på de i foranstående
fredningsbegæring zone I til III nævnte vilkår mod de vedføjede er-
statninger, der forrentes med 6% p.a. fra kendeIsens afsigelse.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og med 1/4 af
Sorø amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder i henhold
til seneste offentliggjorte folketælling."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 2, hvorhos den er anket af neden-
nævnte 24 lodsejere, hovedsagelig med påstand om højere erstatninge

I en række tilfælde er dog tillige fremsat særlige krav,
herunder om bebyggelse, beplantning og grusgravning. De arikende
lodsejeres løbenumre er: 5, 6, 10, 13, 27, 35, 40, 46, 52, 53, 67,
72, 75, 80, 85, 87, 90, 96, 124, 128, 130, 134, 136, 142.

- rødhus ,

• ken er
til en

Vedrørende lb. nr. 27, hvis ejendom, traktørstedet Kelle-
ikke er omfattet af fredningen, bemærkes, at der under an-

påstået erstatning for ikke at kunne flytte virksomheden
parcel på det fredede område (lb. nr. 53), der var erhver-

vet men ikke udstykket førend fredningssagen blev rejst.
Vedrørende lb. nr. 128 er grus- og stenforekomsterne på

ejendommen af et så betydeligt omfang, at Overfredningsnævnet har
vedtaget at udtage den til behandling i en særkendeIse, når de med
grusforekomsterne forbundne problemer er endeligt afklarede. Det
samme gælder de ikke-ankende lb. nr. 121 og lb. nr. 129. Mellem eje
ren af sidstnævnte ejendom Henriksen & Henriksen A/S og ministeri-
et for kulturelle anliggender føres for tiden forhandlinger om en
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Overfredningsnævnet har den 26. og 27. september 1966 be-

sigtiget det fredede og forhandlet med de ankende og disses ad-
vokater samt med repræsentanter for ministeriet for kulturelle
anliggender, Naturfredningsrådet, fredningsplanudvalget, fred-
ningsnævnet, Sorø amtsråd, Fuglebjerg og Lynge-Broby kommuner
samt andre interesserede.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste kendelsen
med følgende ændringer og tilføjelser:

A. Fredningens omfang.
Af fredningen udtages de 2 ejendomme, der anvendes til

minkfarme, lb. nr. 130, matr. nr. 2 f, og lb. nr. 134, matr. nr.
3 ~' begge Suserup by, Lynge sogn, endvidere lb. nr. 135, matr.
nr. 3~, smst., der benyttes til weekendhus, samt - af lb. nr.
136 - hele den nord for Suserupvejen beliggende del af matr. nr.
4 ~9 Suserup by, Lynge sogn. Herudover foretages ingen ændringer I
i fredningsgrænserne.

,
B. Fredningens indhold.

Overfredningsnævnet har på grundlag af de under sagens be-
handling førte forhandlinger vedtaget visse ændringer i de for
de 3 zoner gældende servitutbestemmelser. Fredningsbestemmelserne
har herefter følgende ordlyd, idet foretagne tilføjelser er mar-
keret ved understregning:

t
i

Zone l.
§ l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således

at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom-
me opretholdes.

§ 2. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus-
og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt,
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l~gesom arealerne ikke må anvendes til oplags- og losse-
plads. Retablering af grus- og mergelgrave er dog tilladt.

§ 3. Anlæg af veje er ikke tilladt uden tilladelse fra frednings-
nævnet for Sorø amtsrådskreds. Dette gælder dog ikke mark-
veje anlagt som led i landbrugsdrift.

§ 4. Udenfor de nuværende haveanlæg må træbeplantning ikke \fore-
tages undtagen til bevarelse og foryngelse af eksisterende
bevoksning. For løvtræbevoksningernes vedkommende skal ny-
plantningen bestå af almindelige danske løvtræer. Dispensa-
tion herfra kan meddeles af fredningsnævnet.

§ 5. Levende hegn, trægrupper og enkeltstående træer udenfor ha-
ver må ikke fjernes. Udtynding af disse bevoksninger må kun
foretages i det omfang, det er nødvendigt til deres beva-
relse og foryngelse. Dispensation herfra kan meddeles af
fredningsnævnet.

§ 6. Stengærder må ikke forandres eller fjernes uden fredningsnæv-
nets samtykke.

§ 7. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af land-
eller skovbrugsbygninger på arealerne må ikke påbegyndes,
forinden tegninger og planer for bygningen er godkendt af
fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbYgning til og
ombYgning af eksisterende anden bebyggelse.

§ 8. Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det
er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboel-
sesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre indret-
ninger, herunder master, tårne og benzinanlæg, dog at master
til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.

§ 9. Etablering af teltlejre, camping- og parkeringspladser uden
for arealer, som er godkendt dertil af fredningsnævnet, må
ikke finde sted.

§ IO.Naturlige vandløb må uden fredningsnævnets tilladelse ikke
opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstaltninger,
der kan medføre væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-
Bavelse sø, skal meddelelse forud gives til fredningsnævnet.

(Nævnskendelsens § 110m forbud mod udstykning og meddelelse
om vejrettigheder udgår.)

§ ll. For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Tystrup-
Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmelser:



•
§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.
§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

•
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a. Søbreddens forløb må ikke æn~res.
b. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end
søejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder. Skæring
af tagrør må kun finde sted i tiden l. november til l. april.

Zone II:
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således
at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom-
me opretholdes.
Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus-
og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt,
ligesom arealerne ikke må anvendes til oplags- og loss~-
plads. Retablering af grus- og mergelgrave er dog tilladt.
Anlæg af veje er ikke tilladt uden tillaQelse fra frednings-
nævnet. Dette gælder dog ikke markveje anlagt som led i
landbrugsdrift.
Nåletræsbeplantninger må ikke anlægges.
Stengærder må ikke forandres eller fjernes uden frednings-
nævnets samtykke.
Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til
bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger må ikke
påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen Qg

dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Det~§IDm~
gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende an-
den bebyggelse.
Bygninger til nyoprettede landbrug og til aftægts- samt
funktionærboliger for de ved land- eller skovbrugserhver-
vet beskæftigede personer må ikke opføres uden fredni~0s-
nævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikk~
tjener rimelige landbrugsøkonomiske hensyn.
Endvidere er det på de ved Tystrup og Vinstrup særligt an-
givne arealer - benævnt som zone II b-tilladt at opfør8
bYgninger til lokal helårsbrug efter forud af nævnet ind~
hentet godkendelse af byggeriets udseende og placering.
Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. ret
er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte heboel-
sesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre indret-
ninger, herunder master, tårne og benzinanlæg, ?og at ma-
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s~e~ til lokal el-forsyning kan tillades af frednings-
nævnet.
Etablering af teltlejre, camping- og parkeringspladser
uden for arealer, som er godkendt dertil af fredningsnæv-
net, må ikke finde sted.
Naturlige vandløb må uden fredningsnævnets tilladelse
ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstalt-
ninger, der kan medføre væsentlige ændringer i vandstan-
den i Tystrup-Bavelse sø, skal meddelelse forud gives
til fredningsnævnet.

(Nævnskendelsens § 9 om forbud mod udstykning og meddelel-
se af vejrettigheder udgår.)

§ ll. For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Tystrup-
Bavelse sø, gælder endvidere følgende bestemmelser:
a. Søbreddens forløb må ikke ændres.
b. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end sø-
ejere og lejere af jagt- og fiskerirettigheder. Skæring
af tagrør må kun finde sted i tiden l. november til
l. april.

§ 9.

§ 10.

Zone III:
§ l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, såle-

des at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugs-
ejendomme opretholdes.

§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tiener landbrugs-, skov-
brugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er
det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller
på arealet at anbringe eller opsætte boder, skure, bebo-
elsesvogne eller andre indretninger, herunder master og
tårne. Master til lokal el-forsyning kan tillades af
fredningsnævnet.

Berettigede til at påtale overholdelsen af foranstående fred-
ningsbestemmelser er fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds
samt ministeriet for kulturelle anliggender eller eventuelt
et med henblik på områdets varetagelse af nævnte ministerium
nedsat særligt organ.
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Til de vea-tagne ænd-ringer i servi-tutbestemmelserne for

zone II skal bemærkes:
ad § 5: Bestemmelsen er indfojet, efter at der er konstateret
adskillige stengærder i det fredede. Overfredningsnævnet er
gået ud fra, at tilladelse normalt vil blive meddelt af nævnet,
når ønsket om fjernelse er begrundet i hensynet til landbrugs-
driften.
ad §§ 6 og 7: Overfredningsnævnet kan tiltræde den i kendelsen I-gennemførte opdeling i zoner, men som det fremgår af indholdet
af de ovennævnte bygge bestemmelser, har Overfredningsnævnet
fundet det rigtigst - både af hensyn til fredningens fremtidige
administration og af hensyn til erstatningsfastsættelsen - at
der i zone II-arealerne foretages en nærmere opdeling mellem
de områder, der ønskes opretholdt som traditionelt åbent land-
brugsland med hertil hørende bebyggelse, og de arealer, hvor
også anden lokal bebyggelse bor kunne ske ved landsbyernes ud-
vikling. Man har derfor efter indhentet udtalelse og forslag
fra statens naturfrednings- og landskabskonsulent samt de sted-
lige bygningsmyndigheder foretaget en afgrænsning af arealer
omkring byerne Vinstrup og Tystrup, benævnt som zone II b, hvor
lokal bebyggelse vil kunne ske i overensstemmelse med § 7. Til
zone II b er udlagt arealer af folgende matrikulsnumre, jfr. i
øvrigt det kendelsen vedhæftede kort:
Af Vinstrup by, Tystrup sogn:

• 2lb. nr. 66, matr. nr. 2 ~' 20 g, ................. 11.620 m
" " 35, " " 7 a 4.525 "• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •

" " 77, " " 8 a 6.916 "........................
" " 83, " " 13 a 18.049 "• • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

" " 64, " " 15 .§:, 14 b, 13.937 "................
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A-fTystrup by og sogn:
lb. nr. 38, matr. nr. 3 b
" " 35," " 5 a

....................... 6.219 m2
5.450 ".......................

Vedrørende de nævnte zone II b arealer bemærkes, at en
del af det ved Vinstrup udlagte område som følge af en på
matr. nr. 13 ~ Vinstrup beliggende langdysse er omfattet af
den i naturfredningslovens § 2 hjemlede 100 m zone om fortids-
minder, men at Nationalmuseet i skrivelse af 12. januar 1967
har udtalt at ville stille sig imødekommende over for ansognin-
ger om dispensation til bebyggelse.

Endvidere skal nævnes, at matr. nr. 20 g, Vinstrup, er
overfart fra zone III til zone II b.

Det bemærkes, at de i naturfredningslovens §§ 2 og 25
indeholdte bestemmelser om byggelinier m. m. fortsat finder
anvendelse på de af nærværende fredning omfattede arealer.

Vedrorende enkelte ejendomme er besluttet følgende:
Lb. nr. 20 - matr. nr. 2 ~, Brunemose by, Tystrup sogn,

tilhørende Fuglebjerg kommune: Fredningen skal ikke være til
hinder for, at der opfares en bygning til bibliotek m. v. under
forudsætning af, at der kun opfares en bygning af ringe hajde,
at det lave, levende hegn omkring idrætspladsen bibeholdes,
samt at tegning over bebyggelsens udseende og/placering forin-
den godkendes af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds •

•
Lb. nr. 53 - matr. nr. 12 ~, Tystrup, tilhørende Bernt

Hansen: Det skal på de af nærværende fredning omfattede arealer
ikke være tilladt at opfare minkfarme, hvorimod dispensation
til udvidelse af den eksisterende minkfarm på de af kendelsen
af 20. april 1964 omfattede arealer vil kunne forventes.
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C. Erstatning.
Med 7 af de ankende lodsejere, lb. nr.e 10, 27, 46,

52, 90, 124 og 136, er opnået forligsmæssige ordninger på
grundlag af tilbud fremsat af Overfredningsnævnet, medens de
ovrige ankende har anmodet om taksation.

For de ikke-ankende lodsejeres v~dkommende har Overfred-
ningsnævnet, der i princippet kan godkende det af fredningsnæv-
net anvendte erstatningsnive au , for så vidt angår zone II-area-
lerne, fundet, at ændringerne i fredningsbestemmelserne og
afgrænsningen af zone II b-arealer i en del tilfælde har kun-
net begrunde mindre ændringer i de tilkendte erstatninger -
som regel mindre forhojelser, men i enkelte tilfælde mindre
reduktioner- hvilket er meddelt lodsejerne. Samtidig har Over-
fredningsnævnet som følge af de ændredede fredningsbestemmel-
ser ment at måtte give alle ikke-ankende lodsejere indenfor
zone II adgang til at få erstatningsspørgsmålet forelagt taksa-
tionskommissionen til afgørelse, hvad 2 af disse lodsejere har
onsket.

Overfredningsnævnet har herefter i medfor af naturfred-
ningslovens § 20 anmodet taksationskommissionen om at ville
fastsætte erstatningerne vedrorende nedennævnte ejendomme. Ved
taksationsforretninger afholdt den 31. august, l. september og
29. november 1967 samt 27. februar 1968, hvorunder entreprenor
Hans Hansen, Kvistgaard, har været antaget som teknisk sagkyrt-
dig i sten- og grusgravningsspargsmål, er erstatningerne fast-
sat således:
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Matr. nr. ~ Erstatning
kr. :

Navn:
nr. :

Ejvind Palrnvang

131 3~, Suserup,
142 20, Lynge,

5 77.000

40
53
67
72
75

80
83
85
87
96

13, 14 b, Gunderslev-
lille, -

6

13
81.000

5.400
Johs.Larsen14~, srnst.,

2 e, B runemose ,
17-,§:,Tystrup,
5 ~, 13 a, l b, Tystrup,Hans og Poul Jensen
7 ~, Vinstrup-;-

Hans Pedersen

119.00035

4 ~, Tystrup, Verner Johs. Olsen
12,§:, srnst., Bernt Hansen
3 ~, 35 ~, Vinstrup, Svend Jorgensen,
6 ~, smst., Holger M. Hansen
6 h, 10 ~, 12 ~, 13 f, Alfred Andersen
srnst.,

80.000
60.000
56.000

9.000
39.000

9~, 23 b, srnst.,
13 ~, srnst.,
11 ~, srnst.,
12 ,§:,srnst.,

17.500
66.000
46.000
12.100
14.000

2.000
11.750

Hans Davidsen
Fru Anna Valborg Jensen
Ole Larsen
Carl Erik Petersen

15 ~, 15 h, srnst., Johs. og Niels Olsen
Fru Stina Nicolaysen
Hans Peter Jørgensen

Det bemærkes, at den foran pag.18:fLgengivne arealfortegnelse
til brug ved erstatningsberegningen er korriget under Overfred-
ningsnævnets behandling vedrorende lb. nr.e 5, 6, 75 og 85 på
grund af konstaterede unojagtigheder samt for lb. nr. 124 og 136
som en folge af, at Overfredningsnævnet ikke har anset den i Ta-
mosen beliggende torvegravningsso for at henhore under naturfred-
ningslovens § 25, stk. 4.

'_ D. Bemærkninger i øvrigt:
Under Overfredningsnævnets behandling er sket følgende ejer-
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skifte-r:

Lb. Matr. nr. : Nuværende ejer:
nr. :

l) 50 9 ~, Tystrtlp, Svend Hansen
2) 85 11 ~, Vinstrtlp, Fru Asta M. Hansen og

Fru Tove E. Nielsen
3) 116 36 d, smst. , Henning Hansen
4) 141 19 ~, Lynge, Fru Ellen Hansen
5) 6 14 ~, Gunderslevlille, Johannes Larsen
6) 9 2 §:, Brunemose , Saren Hansen
7) 117 40, Vinstrup, Ejner Hansen
8) 119 42, smst. Svend Lindhardt
9) 124 l ~, Frederikskilde m.fl., KongskiIde Mollegård

I de forstnævnte 4 tilfælde er de nuværende ejere be-
rettiget til fredningserstatningen, medens denne i de ovrige til-
fælde tilkommer den forrige ejer, for lb. nr. 117 s vedkommende dog
Johs. O. Rasmussen, der købte
delsen anforte Kaj Andersen.

ejendommen af den i nævnsken-

Overfredningsnævnet har i medfor af naturfredningslovens
§ 17, stk. 2, besluttet, at 9/10 af erstatningsudgiften afholdes
af statskassen.

Da Overfredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde den indan-
kede kendelse, vil denne være at stadfæste med de ovenfor nævnte
tilfojelser og ændringer.

Kort nr. _S~.~~?/~~O~~ll~~, udvisende grænserne for det frede-
de område, der udgør 780 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Præst o amtsrådskreds den

12. maj 1966 afsagte kendelse vedrorende fredning af arealer ved



- 55 -
Tyst-rup-Bavelsesoerne i Gunderslev, Fuglebjerg, Tystrup og
Lynge sogne (Fuglebjerg og Lynge-Broby kommuner) stadfæstes
med de af det foranstående folgende ændringer.

I erstatning udbetales:
Lb. nr.: Navn: Erstatningsbeløb

kr. :

gårdejer Ejvind Palmvang

58.000
75.000
77.000
81.000

6.400
16.700
18.900

2.700
3.000
5.400
6.600
2.800
4.500
4.400

O

3 gårdejer otto V. Hansen
4 gårdejer G. Sogaard Petersen
5

6

7

8

9

• 10
11

•
13
15
16
17
19
20
21
22
23
25
27
33

34

fru Sofie Larsen
gårdejer Oskar Dalgaard Hansen
godsejer Edv. de Neergaard
fru Grethe Anna E. Hansen
fru Grethe M. Kastrup
handelsmand Ejnar Rasmussen
parcellist Hans Pedersen
parcellist Erik Hansen
gårdejer Helge Nielsen
husmand Svend Christiansen
parcellist Holger Petersen
Fuglebjerg kommune
landmand Svend Ove Hansen 3.900
gårdejer Ole Johs. Andersen 80.000
gårdejer Thorvald Mortensen 50.000
gårdejer Karl Emil Christensen 98.000
fru Tove Simonsgaard 7.000
gårdejer Johs. Nielsen 105.000
Tystrup sognepræsteembede 55.000

Transport 761.300
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Navn: Ersta~ningsbelob

kr.:

35
36
38
40
46
48
50
51
52
53
57
58

62
63
64
65
66
67
71
72
74
75
76
77
80

.'

Transport
gårde jerne Hans og Poul Jensen
gårdejer Hans Chr. Olsen
gårdejer Andr. Sorensen
gårdejer Verner Johs. Olsen
gårdejer Berh. Hansen
gårdejer Knud Pedersen
gårdejer Svend Hansen
gårdejer Asger Andersen
gårdejer Harald Nielsen
gårdejer Bernt Hansen
husmand Lars Jakobsen
fru Elise Kragh Hansen
gårdejer Jens Borge Hansen
A/S Saga Film
gårdejer Alfr. Lokkegaard

761.300
119.000

32.600
10.900
80.000
14.500
27.300
35.000
27.000
52.000
60.000

2.900
O

2.200
4.400

48.000
overlæge, dr. med. Richard Hammen 18.000
gårdejer, sognefoged Chr. Johs. Petersen 49.200
gårdejer Svend Jorgensen
gårdejer Vald. Petersen
gårdejer Holger M. Hansen
parcellist Henry Bernh. Petersen
gårdejer Alfred Andersen
parcellist Anning Poulsen
hr. Ernst Damsbo-Andersen
gårdejer Hans Davidsen

56.000
78.000

9.000
13.300
39.000
18.100
62.200
17.500

Transport 1637.400



l
/

I

Lb. nr.:
- 57 -
Navn~ Erstatningsbelab

kr. :

81
83
85

86
87
89
90
96
99

105
108
110
113
114
115• 116
117
118
119
122
123

124
126

Transport 1.637.400
2.800

66.000
pelsdyravler Kurt Rasmussen
fru Anna Valborg Jensen
l) fru Asta M. Hansen og
2) fru Tove E. Nielsenp

hver med halvdelen 46.000
Omaleren Knud Dahl

Carl Erik Petersen 12.100
240

7.500
14.000

5.000
4.600
2.500
2.300
9.600

17.800

godsejer Peter de Neergaard
boelsmand Hans Chr. Andersen
gårdejerne Johs. og Niels Olsen
boelsmand Gunnar Hansen
boelsmand Peter Verner Edvard Olsen
hr. Niels Peter Viggo Jorgensen
fru Agnes Flensted-Andersen
kroejer P. Reinholt Rasmussen
hr. Erik Jensen
hr. Johs. Christiansen og
hr. Thorkild Andersen 4.500

15.400
7.600
7.600
4.600

gårdejer Henning Hansen
hr. Johs. O. Rasmussen
fru Olga Hansen
godsejer Edv. de Neergaard
direktor Eigil Schmidt O
Den selvejende institution KongskiIde
Mollegård O
proprietær Johan Hermann Jensen 38.400
gårdejer Kaj Nielsen 113.000

Transport 2.018.940



• Lb. nr.:
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Navn: Erstatningsbelob

kr. :

Transport 2.018.940
2.000

21.000
600

2.600
1.600

11.750

131
136
137
138
141
142

fru Stina Nicolaysen
gårdejer Carl Ege Nielsen
cand. mag. Ellen Thomassen
smedemester Aksel Chr. Olsen
fru Ellen Hansen
Hans Peter Jorgensen

I alt 2.058.490 kr.

alt med renter 6 % p. a. fra den 12. maj 1966 til betaling
sker.

Af erstatningsudgiften, i alt kr. 2.058.490, med
renter, udredes 9/10 af statskassen og 1/10 af Sorø amts-
fond og de i amtsrådskredsen beliggende kobstadkommuner efter
folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

ib.

Udskriftens rigtighed
bekræftes
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" UDSKRIFT

AF

FREDNI NGSNÆVNET FOR SORØ AMT.PROTOKOLLEN FOR

År 1966 den 12. maj blev

SorØ F. 226/1962.

Begæring fra Ministeriet for kulturelle

anliggenderom fredning af arealer ved

Tystrup-Bavelse seperne i G underslev ,

Fuglebjerg, Tystrup og Lynge sogne,

afsagt sålydende

KENDELSE:

Ved overfredningsnævnets kendelse af 20. april 1964 iværksattes efter be-

gæring af Danmarks Naturfredningsforening og på grundlag af fredningsnævnets

kendelse af 28. juni 1960 en landskabsfredning af arealer ved Tystrup sØs syd-

vestlige og nordlige bred i Tystrup og Lynge sogne.

I begæringen af 6. juni 1959 fra Danmarks Naturfredningsforening hed

det blandt andet:

uOmrådet omkring Tystrup sØ er et af de smukkeste landskaber i Midtsjæl-
land • Der er her gennemført værdifulde fredninger langs sepens nordøstlige bred
(Næsbyholm m.v.). Den sydvestlige bred af sepen, fra området ved Lynge Eskild-
strup til Vinstrup hestehove, består væsentlig af landbrugsjord • Terrænet er her
ret kuperet og mange steder findes der levende hegn og enkeltstående træer og
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



Yrc~nincs;.tyrcJsCl1.
REG.Nit

Civildommeren I Næstvede;
4700 NæJ11Itd,dm

FREDNINGSN:],VNET lIJ/{ VI'SI5J.1 LLANDS AM.~
:lYDLIGe 1'1:/ I)NINC'II\.HLU~ J~umagtrrækkm3

A" Ptlj.-1'03-'-72-06-62~;tI4i.'IIIJ.J/"jlJ"dr!" \' ~
Giro 2 Oj 26 9j

30/3 1982

Modtaqet I frednlngsstvrelsE'n

F. 190/1981.
Ved skrivelse af LI/12 1981 og 1/2 1982 har De

nævnets tilladelse til at fra stykke et mindre areal med en
landarbejderbolig fra matr. nr. 8 a Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, har den
23/2 1982 oplyst: "at en mindre del af den 700 m2 store parcel ligger
i fredningens zone II b, jfr. overfredningsnævnets kendelse af 6.9.--------~~ ---_._----
1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne, at dAt

.~-- ~ ---..._- ...ansøgte vil ændre arealets nuværende tilstand, jfr. fredningsbestemmel-
serne for zone II, § l, at skellenp. omkring den ansøgte parcel alene må
markeres med levende hegn bestående af løvfældende buske, jfr. frednings-
bestemmelserne § 4, at tilbygning til samt ombygning af den bestående byg-
ning ikke må påbegyndes før tegninger og planer af til- eller ombygninger
er godkendt af nævnet, jfr. fredningsbestemmelserne § 6, samt at det an-
søgte ikke vil medføre væsentligt uheldige landskabelige forhold."

Som påtaleberettiget af Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968 godkender nævnet herved den ansøgte udstykning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København. K) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den på§ældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
holdes af overfredningsnævnet eller ministeren.

ansøgt om
tidligere

klagefristen.
den opret-

l "' ..

Gårdejer E. Damsbo
Tystrupvej 38,

~) 4250 Fuglebjerg. . " i' - : . l ,.:~~1\'li j0,n,:11S,€', :el

J. n r. F. \ "...... .', I \ J
'v 1,.\ • '\ \,

Bii.



CIvildommeren I Næstvedre> _
RE(j41~~,,3.:"~".

SkomagtnækJ:.m 3

Ti/t (03;-?2 06 lJ2

GirO 2 U) 26 9)

(J')19 eJ._ •

]'\:-'101-111'" ~ .,~I!'J!" ; 'II' \'1 'd'ol ~! I h N')"; .A.1Ifl~
J ~ I 11 l. jJ J J ' • • :', j' •

H. 2Lj /1 9[Q •

Ved skrivolL,c? §1f~4;t982982 har

I, :-?vu/nwLuv
Cl!øat~4.
26 5,82
~II-

kOllllnuLlen for etjcI'cn E.
'rhornasselJ ansøgt om mEvTwts tilladelse til at udskifte eksiste-
]'cmdu b(;tontagsten ml;d fJYl; o8tontagsten P[l ejendommen mat)'. rir.

'I b Guserup by, Lyng{;.
Vestsjællands amtskommune, freclnincsafdelingell, har den

12/5 1982 oplyst: lIat (;jt:::l1douuneneI' fredet j henhold til over-
fredninc;snævnet s kende l Sl; pf G. september J ')613 vadI'. fr'ednine; af
arealer ved Tystrufl-Buvelse søerne, at ejl1ndomrnen er belicgende
i i'l'edningens zone II, lJvor owbye;ninc af eksisterende bebygc:else
j k1\l; 11l;' foretB[j,ss udl,;T! l'L'l,;dllinC;SI.Jl.8Vnets Eodkerldels~, GE; at man

udfra uIl L.lndL:kalJelj C L(;t.['agtllillC intt:t f~_nder at "bemærkE:til den
ansøgte udskii'tfnnr: af toGstenene lJh ejelJduJDrJJeTl;3bt::boelseslms."

MOdtaget I fredn/npsstyrelsen

J '. , , t 11 •• 1', r. j

Hævn~t ti.llBdel' hervod Bom påtale"berettiget ai' Overfred-
nil.l(:;t.mLtVDt:tskende:!.su, at tacsteneTle udt3kiftes Sum am30c:t.

Tilladelsen "lJ0rtf'aldt.r, så1':L'omt den ikke er udnyttet :l.n-
den 5 ';'r, ji'r. natLl1'JL'edrlingGlovens § Gil a.

Ai'cørels~ll bin efter natllrfr'edninc:slovens § 58 iudbrinc;e s
for ovel'fredningsnævnet (adr. AmalicgCide 7, 125G K",benhavn K) uf
bl. a. an:Jogeren 0e; forsk01li bf; myndigheder. Klac;efristen er 4 uc;er
fra Lien dac;, a1[:ø1'815en er meddelt den !Jdbældende k1agebel.'ettic;ede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klae;e i vr.e rk sat , lCLlntilladelsf~n 11\.ke lldnyttes, medmindre den OD-

retholdes af overfredningsnævnet eller ministeren.-_o

~
I

J
j"l /" ... ," ~ .... t.• , ~, I,. .. II> '. ~

FOlmer lh(;; l s~n.

;.)orø komlIlune,
freknisk JOl.'val tnillG,
'1-180 SUJ'0.

Ju 329-3
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FREDNINGSNÆVNEIr.

F...: 128/12,82.
Ved skrivelse af 2~/6 J.982 har De ansøgt om nævnets til-

ladelse til opstilling af en J.~o m2 stor træpavillon til midle;('tidig
fremstilling af tDækanoer på matr. nr. lo g Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, har den
30/6 1982 oplyst: "at ejendommen er udstykket fra ejendommen matr.
nr. lo a smst. efter overfredningsnævnets kendelse E;if 6. september
1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelae søerne, d.v.s.
ejendommen er omfattet af kendelsen, at ejendommen er beliggende i
!redp.inp:;enszone lXI, at <ien ansøgte 40 m2 ·t~m?a,vi.llQn til kanoproduk-
tion er i modstrid med fredningsbestemmelserne, som der ikke kan dis-
penssres fra, hverken permanent eller midlertidigt, at det ansøgte
kræver tilladelse i med.før af lov om land- og byzoner, og at afde-
li.ngen find.er det rigtigst, at fredningsnævnet behandler sagen, før
zonemyndigheden træffer afgørelse."

Fredningsafdelingen har senere telefonisk erklæret sig enig
i, at nævnet· i medfør af naturfredningslovens § 3J.f· kan meddele en mid-
lertidig og kortvarig dispensation.

Telefonisk har De den 14/7 1982 oplyst, at De regner med at
kunne klare Dem meei en dispensation i 6 måneder, hvorefter De vil
flyttet.

Hr. Ole Ch~istiansei,

Nævnet tillader.'herved i medfør af
34, at træpavillonen opstilles på ejendommen
onsplanen angivne placering indtil l/l 1983.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade '7, 1256 København K) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefl'isten er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværlcsat, kan tillad.elsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
hold.es af overfredn:i.ngsnævl'l~teller ministeren.~ . ~. ~/...,.,)- /" .- .

Fdf.;:;·N;:;'i~~~:.. -E;'i~-~:?r:eL~i;:;Z-)-1
\\,

'\

naturfredningslovens §

med den ifølge situati-

Lindekrogve~ 6, Vinstrup,
Ju 3~>1';25o Fugl ab J e:rg.
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F. 59/1983.
Ved skrivelse af 23/3 1983 har De ansøgt om nævnets god-

kendelse af udstykning af matr. nr. ~~~Vinstrup by, Tystrup, der
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, zone II b.

Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, har den 20/4
og 27/4 1983 oplyst: "at det ved besigtigelse er konstateret, at de
nye skel ikke berører det areal, hvorpå fortidsmindet ligger, jfr.
naturfredningslovens § 48, at udstykningen ikke ændrer ejendommens
karakter af landbrug".

Nævnet godkender herved som påtaleberettiget af Overfred-
ningsnævnets kendelse den ansøgte udstykning. Evt. yderligere be-
byggelse må forelægges nævnet til godkendelse, både f.s.v. angår
byggeriets udseende som dets placering.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er ~~yttet inden
5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af
bl.a. ansøgeren og forskellige mYndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er ~lage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af klagemYndigheden~

I
~)e

~

/~~
l -!:;VlT. ensen.

Hr. landinspektør P. Toft Jensen,
Sct. Mikkelsgade 2,
4200 Slagelse.

f• .. ' .•• • ~
,\/!: lj C·t11 I i'; lSleri E ..

J. nr. F. \'l:>c~ 1\..\. \'\0
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FREDNINGSNÆVNET. 12.1.

F. 229/1983.
Ved skrivelse af 7/11 1983 har selskabet ansøgt om nævnets

tilladelse til etablering af et højspændingsanlæg på matr. nr. 2 h
Brunemose by, Tystrup.

Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling har den 18/11
1983 oplyst: "at transformerstationen ønskes placeret på en ejendom,
der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 vedr.
fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Ejendommen ligger i
fredningens zone III, at transformeren vil blive placeret ca. 60 m
fra en langdysse, der er beliggende i ejendommens have, at nævnet
ifølge fredningsbestemmelserne fra zone III kan tillade master til
lokal el-forsyning, ~t el-selskabet samtidig med opsætning af trans-
formerstationen vil nedtage ca. 900 m luftledning i fredningens zone
II, hvilket vil være en landskabelig forbedring, og at den ansøgte
transformerstation ikke vil medføre væsentlige landskabelige gener,
på grund af stationens ringe størrelse."

Fredningsstyrelsen har den 13/12 1983 udtalt:
"Af fredningsstyrelsens kort fremgår det, at linieføringen og trans-
formerstationen i medfør af naturfredningslovens § 53 vil berøre to
langdysser, idet fr.nr. 3623.17 ligger udenfor 100 m zonen.
På det medsendte matr. kort er fr.nr. 3623.19 ikke afmærket. Den
fremgår imidlertid af kortet med luftledningen, som det midterste
af tre krydser på matr. nr. lo a.
Udfra det foreliggende kortmateriale ser det ud til, at den foreslå-
ede linieføring passerer lige igennem den 8x19 m store dysse eller
en af de to overpløjede dysser som ligger umiddelbart ved siden af
fr.nr. 3623.19. Elkablet bør føres mindst lo m udenom disse dysser.
Etableringen af transformerstationen indenfor 100 m zonen omkring
dysse fr.nr. 3623.23 skal man ikke udtale sig imod, såfremt tegnin-
gen af transformerstationen er i målestoksforholdet 1:50 og ikke som
det er anført på tegningen nr. 3'0238, l:500."

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 og i medfør af natur-
fredningslovens § 53 det ansøgte højspændingsanlæg etableret på vil-

II I

I

I
I}. JZ9·J



kår som an~ørt af Fr~d~ing~styrelsen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af klagemyndigheden.

'7

~/~..'Er;t-kB. 4'leergaard.
,I

SEAS,
4690 Haslev.

e
\~

~M7--34<~
Povl T. J~n.
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Den 12.1. 79 84.

F. 2/1984.
Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands amtskommunes

fredningsafdeling den 21/12 1983 har kommunen for ejeren Kaj Rein-
hold Nielsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et ma-
skinhus på matr. nr. l a Suserup by, Lynge. Ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, fredningens zone II!
§ 6 i bestemmelserne for zone II er sålydende: Opførelse af de til
bestående landbrug nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden
tegninger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af
fredningsnævnet.

Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:
"Det 278 m2 store maskinhus får samme udseende som andet, nyt land-
brugsbyggeri. Taget beklædes med blåsorte eternitplader og vægge
beklædes med grønne stålplader, som på det øvrige byggeri.

Gårdejer Kaj Nielsen vil sende en prøve af vægpladerne til
nævnets godkendelse.

De i nævnets sag F. 346/1967 omtalte gamle bygninger, der
blev tilbudt nedrevet i forbindelse med byggeriets gennemførelse,
er fjernet for længe siden undtagen en trælade, der vil blive fjer-
net, når det nye maskinhus er opført.

Da det nye maskinhus ønskes opført tæt ved de eksisterende
bygninger på landbrugsejendommen og placeres lavere i terrænet end
gårdens øvrige bygninger, vil det ansøgte ikke medføre landskabeligt
uheldige forhold."

Fredningsafdelingen har videresendt en af ejeren til fred-
ningsafdelingen tilsendt farveprøve med bemærkning: "at man ikke
skal fraråde, at den vedlagte prøve anvendes som beklædning af det
ansøgte maskinhus."

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af Overfrednings-
nævnets kendelse, at det ansøgte maskinhus opføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelser med situationsplan og
farveprøve.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

}. Jlj-J
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den på~ldende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af klagemyndigheden.

~4ØV~
Folmer Nielsen.

Sorø kommune,
Teknisk forvaltning,
4180 Sorø.
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F. 231/1983.
Ved skrivelse af 18/11 1983 har De an~øgt om rB=YTIetstil-

:e ladelse til opførelse af en stråfoderlade på matr. Lr. 5 a Vin-
strup by, Tystrup.

Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling ~ar den 30/11
• 1933 oplyst: "at ejendommen ligger i freQ.T}ingenszone I og II, med

bygningerne i zone II, at arealerne i zone II sKal bevares i deres
nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugs-
eje~coalle opret~oldes, jfr. fredLiEgsbe8te~æelserne~ § 1, at til-
bygning til eksisterende 1and~rub skal godkendes af frednings~r-
net, og at den ansøgte 14 x 7 m store stråfoderlade, efter det op-
lyste, ikke strider imod de af overfredningsnævnet fastsatte fred-

K~et tillader herved som p~taleberettiget af Overfred-
ningsnævLets kendelse opførelse af det ansøgte byggeri i overens-
Eterr~else med de freIDsend~e t~2~i~ger og beskrivelse~ med situati-
oIlsplan.

~illaQelsen bortfalder, s~freIDt den i~~:e e~ uånyttet inden 5.
år, Jfr. naturfre,ici~gsloveDs § 64 a.

Afgørelsee kan e:~tr ~&tuTf~eGni~S81o\eLE § 5e ~dbrinses fo~
overfredningsna;v~et (adr. JLaliegade 7, 1255 KøDenh&v~ K) af blGa.
aQsegeren og forskelli~e ~yndigoeQer. Klcgefristen e~ 4 uger fra

- "l d' -,' ..", -., , t ....· .den Gag, algøre_sen er IDe oe~~ aen pSc~~Qe~oe E18~ecere vl€eoe.
w till adel se }:Bn i}:ke 1..lc.Dyttes f0r udløbet &:n >.:J 8gefrj stE':::J.

Er kla~e ivc:.rr~sat,kSD til::'oce:2.Esnib'e 'J,:ic~~,...~tes,t:e:~:~r~dreåe::-_cp-
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8. maj

F. 43/19~4.
Ved ansøgning rrems~ndt gennem Vestsjællands amtskommunes

fredningsafdeling de~ 5/4 1984 har selskabet anmodet om nævnets til-
ladelse til opførelse af en ~y ladebygning på matr. nr. 5 a Vinstrup
by, fystrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9
196~.

Fredningsafdelinger. har vAd sagens fremsendelse oplyst:
lIat ejendommeL1 er beliggende i Tystrup-Bavelse freclningens zone I og
II, med bygningerne i zone II, at der søges om tilladelse til at op-

føre en ~64 m2 s~or og 13 m høj ladebygning til korntørring og opbe-
va~ing af korn, at der, efter det oplyste, er tale 'om at opføre en til
et bestående landbrug nødvendig bygning, jfr. fredningsbestemmelserne
G 6, at den på oversigtsplanen viste nye beplantning ikke må være en
~åletDæsbeplantning, jfr. fredningsbesteæmelsernes § 4, at den ansøgte
by~ing opføres i samme ~aterialer og farver som de eksisterende drifts-
bygninger, at ejendommen ejes af direktør Ha~s Tynde skov , KongskiIde Ma-
skinfabrik, som lId over denne ejendom ejer to landbrugsejendomme i områ-
det, at det ansøEte ikke ~Dæver ~onetilladelse, og at det ansøgte ikke
strider imod de af overfredr..ingsnævnet fastsatte bestemmelser."

Hævnet ti.llader heJ,.·--~d.,om påtaleberettiget af Overfrednings-
nævnets kendelse opførelse af det ansøgte byggeri i overensstemmelse med
de fremsendt8 tegninger og Leskrivelser lned situationsplan.

?i.lladelsen bortfalder, s'\i'remtden ikke er udnyttet inden 5
;~, jfr. D8turfredningslovens G 64 a.

AfgørAls8n kan eft~r naturfredningslove~s ~ 58 indbringes for
overfredi.lingsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 Københavr ...K) af bl.a. an-
søf,eren og forskellige myndig~eder. KJagefristen er 4 uger fra den dag,
afgøre Isen er meddelt de~ p1e:"X l dende klae;eberettigede.

En tllladelse kan ikke udnyttes før udløbet Rf klagefristen.
Er ;~lae.;eiværksat, kan tillqoe~::::>e[li~{ke udnJttes, lnedmindre den opret-

l(one.;skildeI'Iaskial'abrikA/S,
41Ho Sorø.
j" 319'3
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- 6 SEP. 1984
Den 5.9. 19 84.

F. 100/1984.
Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands amtskommunes

fredningsafdeling den 9/8 1984 har kommunen for ejeren Viggo Vind
ansøgt om nævnets tilladelse til at ombygge det eksisterende bebo-
elseshus på matr. nr. 7 c Tystrup by, Tystrup.

~ Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:
"at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 6.9.

,
- 11968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Ejendom-

'men ligger i fredningens zone III, at bygningen ligger 35-40 m fra
Kastrup Storskov, at der søges om tilladelse til at indrette beboel-
se i tagetagen på det eksisterende beboelseshus, og den eneste ydre
ændring bliver, at bygningen forsynes med 3 kviste, at bygningen ,der
er stråtækt, vil blive forsynet med stråtag efter ombygningen, at det
ansøgte ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold, og at amts-
rådet den 1.8.1984 har meddelt zonetilladelse til det ansøgte."

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af Overfredningsnævnets kendelse og i medfør af naturfredningslovens
§ 47 den ansøgte ombygning i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger og beskrivelser.

"

,\ Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter nAturfredningslovens § 58 indbringes fore overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,medmindre den opret-
holdes af~emyndigheden~

Fo~4fiel~ ~ T.

joJl!N

•
Fuglebjerg kommune,
Økonomiudvalget,
4250 Fuglebjerg.
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Fredningss~elsen

ModtagolllNdolngulyrelsen UDSKRIFT REG.N~~~
.t 5 APR. 1985 AF RE~ -2h06

PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

li\ iredningsregi~ler:~- /z4/)
til orientering, lO/f:" \

Ar 19 85 den 20/3 foretog fredningsnævnet, bestående af formanden,
civildommer Erik B. Neergaard, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Folmer Nielsen,
og nedennævnte lokale medlem, følgende åstedsforretninger:.~

-
F. 19/1985. Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af maskinhus og udhus på
matr. nr. l g, 7 d og 7 e Vinstrup
by, Tystrup, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968 Zone II.

Der fremlagde s ansøgning af 13/2 1985 fra Fuglebjerg Kommune
med sagens bilag, ialt 8 stk.

Mødt var det lokale medlem af nævnet Povl T. Jensen, for Vest-
sjællands Amtskommune Godtlieb og ejeren Kent Poulsen.

Ejendommen blev besigtiget. Det konstateredes, at der uden
nævnets tilladelse er opført et drivhus, og at den tidligere til-
ladte staldbygning nu er ombygge t til beboelsesformål.

Hr. Arne Kjpldsdal, formanden for Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Fuglebjerg havde telefonisk meddelt forfald.

Fredningsstyrelsen havde telefonisk meddelt forfald.
Kent Poulsen oplyste, at han har ibrugtagningstilladelse fra

Fuglebjerg Kommune til den ændrede anvendelse af staldbygningen.
:fan driver j orden ved lønner medhjælp.

Godtlieb gennemgi~ den afgivne udtalelse fra Vestsjællands Amts-
~o~~une frednin~safdeling og :oreslog en ændret placering af rnaskin-

[~ .



huset i forbindelse med den tidligere staldbygning.
Der drøftedes også en eventuel placering af maskinhuset vest for

~; stuehuset.
Kent Poulsen frafaldt det foreliggende projekt med bemærkning, at

han med støtte af en landskabsarkitekt agter at udfærdige en beplant-
ningsplan, hvor placeringen af et nyt maskinhus vil indgå.

Nævnet fandt ikke, at der fra nævnets side bør foretages noget ved-
rørende staldbygningens anvendelse til beboelsesformål.

Eventuelt er den ændrede anvendelse i strid med zonelovgivningen.
For så vidt angår drivhuset vil nævnet tage stilling til dets even-

tuelle forbliven når førnævnte beplantningsplan foreligger og ansøgning
tt herom er indgået til nævnet.

Sagen sluttet.

Folmer Nielsen Erik B. Neergaard Povl T. Jensen

Udskiftens rigtighed bekræftes herved.

Næstved, den l. april ;~ /~
/E~eergaard

Hr. Kent ~oulsen
Hørhavevej l
Vinstrup, Tystrup
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Modtaget I trednlngastyrelsen

1 5 APR. 1985 Den ll. april 19 85
F. 25/1985.

. onisteretli\fredr\ln~sr~~ _. .., /
ti\orientering lof~ ~

Ved skrivelse af 14/2 1985 har kommunen for ejeren Kent
Poulsen ansøgt om nævnets tilladelse til at foretage ombygning af
eksisterende bebyggelse på matr. nr. l ~, 7 d og 7 ~, Vinstrup by,
Tystrup, der er omfattet af Zone II i Overfredningsnævnets kendelse
af 6/9 1968.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 5/3
1985 oplyst:
" at der søges om tilladelse til at udvide boligarealet med 54 m2 i
en eksisterende uudnyttet tagetage, at det af nu modtagne tegninger
fremgår, at den eneste ydre ændring i denne forbindelse er, at øst-
gavlen forsynes med et vindue og en fransk altan, og at det nu ansøg-
te ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold".

Nævnet har den 20/3 1985 besigtiget ejendommen og drøftete
e
e

det ansøgte med ejeren.
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleber~ettiget

af Overfredningsnævnets kendelse, at der foretages ombygning som an-
søgt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. ~aturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgø~elsen er meddelt den pågældende klageberettigede .

j. 3]9 J

.~; -l51i.
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.. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen •
. .Er klage iv,ærksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

..... , .
.;~!ltLr'-I2L-d ~Former Nielsen L

Fuglebjerg Kommune
Byagervej l
4250 Fuglebjerg
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Den 3. juni 19 85

~)t" Æt aw ~dk
.:/,~~';J~$'S$ ,

29/4 1985 har De ansøgt om nævnets
F. 47/1985.

Ved skrivelse, modtaget den
tilladelse til opførelse af carport/redskabsskur på matr. nr. 3 k
Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling har den 13/5 1985
oplyst: "at ejendommen er udstykket fra matr. nr. 3 a smst i 1984 og
er beliggende i zone II i de ved overfredningsnævnets kendelse af-6.9.1968 fredede arealer ved Tystrup-Bavelse søerne, at der ansøges
om tilladelse til at opføre ny carport og redskabsskur ialt 49,6 m2,
jfr. naturfredningsbestemmelserne for zone II, § 6, at den ansøgte
bygning opføres med fladt tag, der dækkes med grå eternit. Udvendig
beklædes redskabsskuret med trykimprægnerede brædder, farve salt grøn,
at det ansøgte byggeri placeres delvis bag den eksisterende bygning i
forhold til Tystrupvej, og at det ansøgte ikke vil medføre v.æsentlige
landskabeligt uheldige forhold, uanset en udhusbygning med høj rejs-
ning ville v.ære kønnere."

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
Overfredningsnævnets kendelse af 6.9.1968, at der foretages byggeri,
som ansøgt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskri-
velser med situationsplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter natu~fredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a.
ansøgeren og forskellige mYndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den

).329·3



dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, ·medmindre den op-

I
I
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/

I 'retholdes af klagemyndigheden.

a-#;/~~ltkv,. Neergaard Æ~Povl. T. J~

~ /}/Æ-!~lU ;;rf-<.t;-~l--
Folmer Nielsen.

Henrik B. Jensen,
Tystrupvej 50,
4250 Fuglebjerg.

"
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OVERFREDNINGSNÆVNET
J.bop

AmalIegade 7 AMR/ic
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

REG. NR.

Landinspektør
Bent M. Nielsen
Storgade 24 B
4180 Sorø

Dato: 29. august 1985

J. nr.: 1862/66-1/85

Vedr. udstykning af en landarbejderbolig fra matr.nr. 3~, Suserup By, Lynge -
Deres j.nr. 4239.

Ved skrivelse af 30. maj 1985 godkendte fredningsnævnet for Vestsjællands amts
sydlige fredningskreds ovennævnte udstykning, idet ejendommen er omfattet af
fredningen af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Det var dog en betingelse, at
ejeren fjernede 4 nærmere angivne fyrretræer i haven. I stedet for disse træer
kunne der plantes sirbuske.

De har for ejeren påklaget fredningsnævnets afgørelse til over fredningsnævnet ,
idet De bl.a. har gjort gældende, at der ikke i fredningsbes~emmelserne er hjem-

Imel til at påbyde plantevalg inden for eksisterende havegrænler, uanset om haven
er begyndt at ændre karakter.

Ejendommen har tidligere tjent som traktorførerbolig for Suserupgården. Beboel-
sesbygningen med tilhørende haveanlæg samt et areal på 360 m2, der i hvert fald
i de senere år har været oppløjet, ialt 1.200 m2, ønskes nu udstykket og solgt
til den nuværende lejer.

Vestsjællands amtskommune har udtalt, at der i midten af 1960'erne ikke var
plantet fyrretræer i haven omkring huset, idet haven da fremtrådte som en tradi-
tionel have omkring et landarbejderhus. I midten af 1970'erne blev huset udle-
jet, og haven begyndte at ændre karakter, idet der blev plantet fyrretræer, li-

gesom der blev anlagt,græsplæne for og bag huset. Amtskommunen finder, at haven
nu fremtræder egnsfremmed, og at det er i strid med fredningsbestemmelserne.
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Over fredningsnævnet skal udtale:

Matr.nr. 3 ~, Suserup By, er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af
15. september 1969. Efter fredningsbestemmelserne skulle arealerne bevares i
deres daværende tilstand, således at ejendommenes karakter af land- og skov-
brugsejendomme opretholdes. Udstykning af landarbejderboligen kræver derfor en
dispensation fra fredningsbestemmelserne, jfr. naturfredningslovens § 34. Det
tiltrædes, at der er givet dispensation til udstykningen.

I henhold til fredningsbestemmelsernes § 4 må nåletræsbeplantninger ikke anlæg-
ges. Denne bestemmelse findes imidlertid ikke at indebære et forbud mod, at der
som led i et haveanlæg plantes enkelte nåletræer, og der ses derfor ikke at være
grundlag for at kræve de nævnte fyrretræer fjernet. Fredningsnævnets afgørelse
ændres i overensstemmelse hermed.

Det tilføjes, at en egentlig tilplantning af det oppløjede areal vil være i

strid med fredningen.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er truffet enstemmig.

Med venlig hilsen

~.~~~
Anne-Marie Rasmussen

/
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Ved ansØgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes
tekniske forvaltning den 30/3 1987 har De anmodet om nævnets til-

~ ladelse til ombygning samt udvidelse af den eksisterende bebyggel-
se på matr. nr. l b Vinstrup by, Tystrup. Byggeriet består bl.a.
i inddragelse af en stald på 58 m2 samt et tagdækket indgangspar-
ti på 5,2 m2 til beboelse samt opførelse af et brændehus.

,/

Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse op-
lyst:
"Ejendommen ligger nordligt i V.,instrup,jfr. vedlagte kortudsnit,
og er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne.-Det fredede areal er opdelt i 3 zoner, og den omhandlede ejendom
ligger i zone II, hvor der ifølge fredningsbestemmelserne bl.a.
kun må foretages til- og ombygning af eksisterende bebyggelse efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse af tegninger og planer.
Ved ombygningen inddrages den nuværende overdækkede indgang til
spiseplads på 5,2 m2 i forbindelse med køkkenet. Derudover ændres
øst- og vestfacaden med vinduer og dØre i bygningens tidstypiske
stil.
Det er fredningsafdelingens opfattelse, at der ved den påtænkte

_C/}
• ::It'~ ~ ~ om- og tilbygning er tilstræbt en tilpasning af bygningens ydre
~~i;udformning til eksisterende miljø og byggeskik, hvorefter det~.-,~ ~ ~ ansøgte ikke giver anledning til bemærkninger .
.;::,...~ .-~~.~; Lone Van Deurs har ved besigtigelsen af ejendommen den 24. marts
,~ 1987 meddelt, at ansøgningen vedrØrende opførelse af et brændehus

trækkes tilbage, idet man bl.a. afventer en landinspektø~måling".

: \=QTO 0J;ffl! ~.I/l
J.m3.....\'"
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Und~r tte_nvis_ninghertil tillad-er næv-net som påtal-eberetti=
get af Overfredningsnævnets afgørelse, at der som ansøgt foreta-
ges ombygning og udvidelse af beboelseshuset i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inen
5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 KØbenhavn K) af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgø~elsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
~

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Landskabsarkitekt Lone Van Deurs
Kildehusvej 8
4250 Fuglebjerg
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F. 40/1987. REG.NR. 02bO~"O lO

Gennem Fuglebjerg Kommune og Vestsjællands Amtskommune
har De ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af stuehuset og
en udbygning på matr. nr. 2 ~ Vinstrup by, Tystrup med henblik på
etablering af flere værelser m.v. til brug for fondets arbejde.

Vestsjællands Amtskommune har den 8/7 1987 meddelt zonetil-
ladelse.

Den 7/8 1987 har Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling
oplyst:
" Ejendommen ligger i den nordøstlige udkant af Vinstrup, jfr. vedlag-.te kortudsnit, og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
september 1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse sø-
erne.
Det fredede område er opdelt i 3 zoner,og den omhandlede ejendom lig-
ger i zone II, hvor der ifØlge fredningsbestemmelserne bl.a. kun må
foretages til- og ombygning af eksisterende bebyggelse efter frednings-

e
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nævnets forudgående godkendelse af tegninger og planer.
Såfremt man ved den påtænkte ombygning tilpasser bygningernes ydre ud-
formning til eksisterende miljø og ældre byggeskik, har amtskommunens
fredningsafdeling ingen bemærkninger til det ansøgte. Det endelige
projekt med bygningstegninger og beskrivelse skal dog forelægges til
fredningsnævnets godkendelse".

Nævnets formand har besigtiget ejendommen.
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberetti-

get af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 ombygningen af ejen-
dommen som ansøgt. Bygningstegninger og beskrivelse med situations-

J.m·J Miljøministeriet
Skov· og Naturstyrelsen
j.nr. F: :)"'1'1-5";~f



e. • plan af byggeriet må forinden dets opførelse forelægges nævnet
til godkende~se.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

Helge Andersen

e
e
e

Hørhaven
v/Kent Poulsen
Sømarksgården
Tystrupvej 45
4250 Fuglebjerg

•
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Den ll. sept. 1987

F. 41/1987. REG. NR. 02600.:-0 \O

Gennem Fuglebjerg Kommune og Vestsjællands Amt har Dean-
søgt om nævnets tilladelse til at indrette tømrerværksted på matr.
nr. 13 ~ Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune har den 7/7 1987 meddelt zonetil-
ladelse.

Den 7/8 1987 har Vestsjællands Amtskommunes fredningsafde-
ling oplyst:
"Ejendommen der ligger i den nordvestlige udkant af Vinstrup, jfr.
vedlagte kortudsnit, er omfatte~ af overfredningsnævnets kendelse
af 6. september 1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Ba-
velse søerne samt af beskyttelseslinien omkring et fortidsminde.
Det fredede område er opdelt i 3 zoner, og den omhandlede ejendom
ligger i zone II b, hvor der ifØlge fredningsbestemmelserne blandt
andet kun må foretages til- og ombygning af eksisterende bebyggelse
efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af tegninger og planer.

e
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Indretning af tømrerværksted medfører imidlertid ingen udvendige byg-
ningsændringer, hvorefter amtskommunens fredningsafdeling intet har
at bemærke til det ansøgte".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 og i medfør af natur-
fredningslovens § 53, at der indrettes værksted i landbrugsbygningen.
Tegninger og beskrivelse af evt. skiltning om virksomheden må forin-
den skiltningens opsætning forelægges nævnet til godkendelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

Miljøministeriet
j. 319 3

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F l..?c·YY-.?7~' !v;S 'U
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e. .5 år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
A~gØre*sen kan efter na~urfredningslovens § 58 indbringes

for Over fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2910 Hørsholm) af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes. før udløbet af klagefrlsten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

C7-Pe-ZJys ac>'e
q/r

~~B. Neergaard
~~

Helge Andersen

e
e
e

Henning Kaab
Tystrupvej 26
4250 Fuglebjerg
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Overfredningsnævnets tillægsafgørelse

af 26. oktober 1987

til kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer
ved Tystrup-Bavelse søerne i nu bl.a. Sorø Kommune, Vest-
sjællands Amt (sag nr. ~862 A/66-1/87).

•e
•

Ved kendelse af 6. september 1968 bestemte Over fredningsnævnet fred-
ning af ca. 870 ha ved Tystrup-Bavelse søerne syd for Sorø, herunder
arealer af landbrugsejendommen "Suserupgård" (matr .nr. 2 ~, 3 ~ og
3 ~ Suserup By, Lynge) i nu Sorø Kommune. Fastsættelsen af frednings-
bestemmelser om terrændr inger for bI. a. arealerne af "Suserupgård"
og dermed tilkendelsen af fredningserstatning til ejendommens ejer,
Folmer Madsen, blev imidlertid udskudt.

Ved særkendeise af 15. september 1969 bestemte Over fredningsnævnet
for den fredede del af "Suserupgård", at der ikke må foretages ter-
rænændringer, dog at grusgravning skal være tilladt på den nord for
Suserupvejen liggende del af matr.nr. 3 ~, kaldet "Sibirien". Ved
særkende Isen tilkendte Overfredningsnævnet samtidig Folmer Madsen
455.000 kr. i erstatning i anledning af fredningen. Beløbet var i

overensstemmelse med den erstatningsfastsættelse, som Taksationskom-
missionen vedrørende Naturfredning efter Overfredningsnævnets anmod-
ning i henhold til de dagældende bestemmelser i naturfredningsloven
havde foretaget under den forudsætning, at fredningen ikke ville være
til hinder for grusgravning på arealet kaldet "Sibirien". Efter Over-
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fredA±ngsnævne~s anmodning havde Taksationskommissionen tillige fast-
sat en erstatning under den forudsætning, at fredningen ville forbyde
grusgravning også på dette areal. Denne erstatning fastsatte Taksati-
onskommissionen til 585.000 kr.

Efter ikrafttrædelsen af råstofloven af 7. juni 1972 anmeldte Folmer
Madsen rettidigt til Vestsjællands Amtsråd, at han havde en før lov-
forslagets fremsættelse den 9. februar 1972 tinglyst ret til at grave
grus på arealet kaldet "Sibirien" og derfor ikke var undergivet den
ved loven indførte tilladelsesordning. I juni 1980 meddelte Amtsrå-
det Folmer Madsen, at hans anmeldelse ikke kunne anerkendes, og dette
blev i oktober 1986 tiltrådt af Miljøministeriet v/den daværende Fred-
ningsstyrelse.

Folmer Madsen har herefter anmodet Over fredningsnævnet om at genopta-
ge erstatningsfastsættelsen i anledning af fredningen og tilkende ham
yderligere 130.000 kr. i erstatning, svarende til forskellen mellem
Taksationkommissionens alternative erstatningsfastsættelser. Miljømi-
nisteriet v/Skov- og Naturstyrelsen har tilsluttet sig anmodningen.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer.

e
e
e

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Under hensyn til den tilvejebragte enighed mellem Folmer Madsen og
Miljøministeriet og usikkerheden med hensyn til udfaldet af en rets-
sag mellem parterne findes det rimeligt at efterkomme anmodningen, så-
ledes at Folmer Madsen stilles, som om fredningen havde forbudt ham
at grave grus på arealet kaldet "Sibirien".

Den yderligere erstatning fastsættes til 130.000 kr. uden renter.

Da Overfredningsnævnet tilpligtede staten at udrede 90 % af erstat-
ningerne i anledning af fredningen af arealer ved Tystrup-Bavelse sø-
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erne, vil den ~derligere erstatning til Folmer Madsen være at udrede
af staten med 90 % Veslsjællands Amlskommune med 10 %.

ic

overfrednin~~Veg~e

U«~~d.rsen· d~O?A-r
overfredningsnævnets fernIIM
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REG.NR. 02.00G. 0\ Ol 4 DEC. 1987

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommud~ den
24/11 1987 har De for KongskiIde Friluftsgård anmodet om nævnets til-
ladelse til ombygning og fornyelse af en sti på matr. nr. 8 a Lynge-
Eskildstrup by, Lynge.

Vestsjællands Amtskommunes tekniske forvaltning har ved sagens
fremsendelse oplyst:
"Ejendommen ligger umiddelbart syd for landevejen Sorø-Skælskør ca.
500 m nordøst for Lynge Eskildstrup, jfr. vedlagte kortudsnit, og er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 vedrø-
rende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne.
Det fredede område er opdelt i 3 zoner, og den omhandlede ejendom lig-
ger i zone II, hvor blandt andet ændringer i terrænet eller i terræn-
formerne, opfyldning og planering ikke er tilladt. Anlæg af veje er dog

~ tilladt med tilladelse fra fredningsnævnet.
~ Stianlægget ønskes etableret for at give et bedre og mere handicapegnet
~ forløb. Stien, der udføres med grusbelægning, sænkes lidt umiddelbart
.q-W ~SYd for fodgængertunnel under landevejen ved Friluftsgården, og lidt

.~ O længere mod syd foretages en mindre opfyldning for at give et jævnere
"t)t'1
:§' ;: og mindre stejlt stiforlØb .
c: ..~ C Amtskommunens fredningsafdeling finder herefter intet at bemærke til
;?-j den ansøgte omlægning og fornyelse af stien, der ikke anses for at kom-

me i strid med fredningens formål".
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 omlægning og fornyelse af
nævnte sti som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
j. J29 J
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.y~jfr. naturfredningslovens § 64 a.

f

"• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelsen kan ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den ~pret-
holdes af klagemyndigheden.

Arkitekt m.a.a. Erik Arne Bahn
Kjøbmagergade 18 A
Kyndeløse
4070 Kr. Hyllinge
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FREDNINGSNÆVNET CivilrettenI Næstved
Den 4. febr.

F. 9/1988.

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den
I

17/12 1987 har kommunen for Foreningen til istandsættelse af vand mØl-

tt len ved Kongskilde og med tiltrædelse af ejendommens ejer Skov- og Na-

turstyrelsen, Odsherred skovdistrikt anmodet om nævnets tilladelse til

istandsættelse af den gamle vandmØlle på matr. nr. 8 a Lynge Eskild-

strup by, Lynge.

Vestsjællands Amtskommunes tekniske forvaltning har ved sagens

fremsendelse oplyst:

"Ejendommen der ligger umidelbart syd for landevejen Sorø-Skælskør ca.
500 m nordøst for Lynge-Eskildstrup, er omfattet af overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. september 1968, vedrørende fredning af arealer ved

Tystrup-Bavelse søerne.

Det fredede område er opdelt i 3 zoner, og den omhandlede ejendom lig-
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ger i zone II, hvor blandt andet ombygning af eksisterende bygninger

ikke må påbegyndes, forinden tegninger og planer for ombygningen er

godkendt af fredningsnævnet .

Den eneste udvendige bygningsændring ved istandsættelsen består i ud-

skiftning af tagbelægninger fra pandeplader til asfaltpap.
Amtskommunens fredningsafdeling finder herefter intet at bemærke til

ombygning af vandmØllen som ansøgt.

Møllebygningen ligger mere end 150 m fra Tystrup sø og er således ikke

omfattet af sØbeskyttelseslinien som anført af kommunen.

Amtskommunen har den 4. december 1987 meddelt tilladelse i medfør af

lov om by- og landzoner til istandsættelse og den ændrede Udnyttelse".'.', ~

). J19 J

~. ! l" .: I, 't , t. ~ I '1 ..

.. ~ '1:X')~/4-51- //' -Feta ventar



Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af Overfrednings-

nævnets keAQe~Se &f 6/9 r968 at vandmØ~len ombyg~~s som ansøgt i over-

ensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. ~aturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
I

Overfredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.tt Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af

e
•e

Sorø Kommune

Teknisk forvaltning

4180 Sorø
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Skov- og Naturstyrelsen

*Civildommeren i Næstved
SkomagerræICken3, 470V Næstved

/ REG. NR.
)k1 ~
- ~EHIK li. NEt:JIU:\P.!liJ

Telf. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
TingbogsopLysninger
kl. 9-12 telf. (03) 73 1010
Giro 2 05 2695FREON I NGSNÆVNET Mod ',::lOet I

Skov- og r~~lurstyrelsen

F. 1/1988. 1 O fiAR. 1n8B Den 9. marts 1988

Ved skrivelse modtaget den 4/1 1988 har De ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af ensilagesilo, møddingsplads og aljebeholder på Deres land-
brugsejendom matr. nr. 2 ~ Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune, teknisk forvaltning har den 17/2 1988 op-
lyst:
"Ejendommen ligger i den nordøstlige udkant af Vinstrup og er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 vedrørende fredning af arealer
ved Tystrup-8avelse søerne.
Det fredede område er opdelt 3 zoner, og den omhandlede ejendom ligger i zo-
ne II, hvor bl.a. opførelse af de nødvendige bygninger til bestående landbrug
ikke må påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering

~
er godkendt af fredningsnævnet.
De 3 "bygninger" udføres af lysegrå betonelementer. Ensilagesiloen, hvis højde
er max. 1,7 m overterræn, opføres umiddelbart syd for eksisterende bygninger og
omgives af en beplantning af birketræer og hybenbuske. Møddingspladsen, hvis
højde er max. 1,1 m over terræn, opføres umiddelbart øst for bygningerne, hvor
gårdens møddingsplads altid har ligget. Aljebeholderen, hvis højde er max. 1,0

m over terræn, opføres ca. 60 m øst for bygningerne i en naturlig lavning.
Amtskommunens bygningsafdeling finder herefter intet at bemærke til opførelse
af "bygningerne" som ansøgt, der ikke vil medføre ændringer af områdets karak-
ter eller virke skæmmende i landskabet".

Under henvisning hertil tillader nævnets som påtaleberettiget af Over-
fredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 opførelse af det ansøgte byggeri i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger og angivne beskrivelse.

Miljøministeriet
Skov· og Naturstyrelsen

j~I}!~f j' 7 "Y' Bil.
':;)0 ~ I/-S7-



Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år, jfr.
naturfredningslovens § 64 a.

,e

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
klagemyndigheden.

1G!f~

e
•e

Søren Langbjerg
~ Tystrupvej 45

4250 Fuglebjerg



Skov- og Natu~styrelsen REG. NR.

,if:.(~~
~'OkøoIO

Teif. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tinghogsoplysninger
kl. 9-12 teif. (03) 73 1010
Giro 2 05 2695

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET ~,,)". --:tf
Skov-c~:: ,i;...;~·rclsen

F. 35/1988.
Den lo. marts 198f:.,

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den 25/2 1988
har kommunen for ejeren Kaj Nielsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse
af en gylletank på landbrugsejendom matr. nr. l i Suserup by, Lynge.

Vestsjællands Amtskommunes tekniske forvaltning har ved sagens frem-
sendeIse oplyst:
"Ejendommen ligger østligt i Suserup, jfr. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af
overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 vedrørende fredning af arealer
ved Tystrup-Bavelse søerne.
Det fredede område er opdelt 3 zoner, og den omhandlede ejendom ligger i zone
II, hvor bl.a. opførelse af de nødvendige bygninger til bestående landbrug ikke
må påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering er\
godkendt af fredningsnævnet.
Gylletanken påtænkes opført umiddelbart vest for gårdens driftsbygninger, delvise

••
nedgravet som følge af niveauforskelle i terrænet .
Amtskommunens fredningsafdeling har herefter intet at bemærke til opførelse af
gylletanken som ansøgt, der ikke ses at ændre områdets karakter eller at være ufor-
enelig med fredningsbestemmelserne".

I~

Q
:3

:;)

Cl),..
(1)-,
(j)',..

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af Over-
fredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 opførelse af det ansøgte byggeri over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger og angivne beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år, jfr.
naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
~ fredningsnævnet (adr. Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og for-

skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
pJzrlenpågældende klageberettigede.

-Foto venter
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En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kagefristen.
Er klage ~værksat, kan tittadet~en iRRe uany-ttes, medmindre den opretholdes

~ru««dtJS. ~~mussen

e
e
e

Sorø Kommune
Teknisk forvaltning
4180 Sorø
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t. Civildommeren i Næstved

Slwmagerrælcken 3, 4700 NæstvedSkov-

JNU~AET;

- 8 JUNI 1988 REG. NR.
Telf (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tinghogsoplysninger
Id.-9.-012ulf (03) 731010
Giro 2 05 2695

Civilretten I Næstv_d

F. 107/1987.
Modtaget Erl/(B.Neergaam

Skov- og Naturstvrelsen

9 JUNI 1988

FREDNINGSNÆVNET
Den 8. juni 19 88

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune
den 27/7 1987 har De anmodet om nævnets tilladelse til at ombygge
den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 8 a Lynge Eskildstrup by,

•
"e

Lynge.
Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse op-

lyst:
"at der ansøges om tilladelse til at ombygge et hus, der ligger min-
dre end 300 m fra skov under KongskiIde Friluftsgård og er beliggende
i zone II indenfor de ved Tystrup-Bavelse søerne fredede arealer,
jfr. naturfredningslovens § 47 og overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968,
at man ved ombygningen erstatter eksisterende cementtagsten med nyt
tegltag, der isættes nye vinduer i samme stil som nu og bygningens
ene gavl forsynes med en udvendig brandtrappe,• at det ansøgte kræver tilladelse i medfør af lov om by- og landzoner,
og at det ansøgte ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold".

Vestsjællands Amtskommune har den 22/9 1987 meddelt zonetil--• ladelse til det ansøgte.
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

c .
~ ~~f Overfredningsnævne~s kendelse af 6/9 1968 og i medfør af natur-
';: e ~
~ ~~fredningslovens § 47, at der foretages ombygning som ansøgt i over-
(/) ~_:-...
'2 .a~
~ ~~ensstemmelse med de fremsendte tegninger.
cg 0) .......

~ ~~. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
~~~

~ C; otIf'-ar, jfr, naturfredningslovens § -64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningsl9vens § 58 indbringes for •

).3193

lus,v



~
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefr~sten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

J7a.f.z . ~~eergaar

/
/

I

e
e

•
Kongskilde Friluftsgård

tt v/forstander Knud Halding
Skælskørvej 34
4180 Sorø

•



Skov- og

Telf. (03) 72 0662
Fogedretten (03) 738073
Tinghogsoplysninger
kl. 9-12 teif. (03) 731010
Giro 2 05 2695

*Civildommeren i Næstved
SkomagerrækJcen 3, 4700 N~stved

FREDNINGSNÆVNET

F. 136/1988. Den 24. nov. 19 88

Ved skrivelse af 29/8 1988 har kommunen for ejeren Preben Jør-
gensen ansøgt om nævnets tilladelse til etablering af offset-trykkeri
på matr. nr. 12 Rejnstrup by, Gunderslev.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 31/10 1988,oplyst:
" at ejendommen er beliggende indenfor den såkaldte zone II i frednin-
gen af arealerne omkring Tystrup-Bavelse sØerne i.h.t. Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. sept. 1968,
at fredningsnævnet ifølge denne kendelse skal godkende om- og tilbygnin-
ger af eksisterende bebyggelse,
at der søges om tilladelse til at indrette et offset-trykkeri i en eksi-
sterende nedlagt svinestald,
at der ikke foretages udvendige bygningsændringer, samt

I at dette ikke vil have landskabelige konsekvenser,
at under forudsætning af, at der ikke skiltes/reklameres på en skæmmende
måde, hvorfor al udvendig skiltning særskilt skal godkendes af frednings-
nævnet efter ansØgning".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 den ansøgte ombygning under
forudsætning af,at, udvendig skiltning forelægges nævnet til godkendelse.

ID j~ Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttes inden 5 år,
_ ø~
~ ~~ jfr. naturfredningslovens § 64 a.
'{2 :; "'-= ~ ~ Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes 'for
: Z\;·,
~~~~ Overfredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. an-
~ ~ ..:~'~ søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, •

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
J.JZ~J __



En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.

• Er.. klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

hO~~agemyndigheden·s~~

Je~ G:Ji ~ri~f:'Neer Helge Andersen

•
•

Fuglebjerg Kommune
'~eknisk' forval tning

4250 Fuglebjerg

..,
,
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Skov- og Naturstyrelsen REG. HR. O~bO(,.~7

* j~ Telf (03) 720662e Civildommeren i Næstved \~ B. N Fogedretten (03) 738073
Skomagerrækken 3, -4700 Næstved / l;:..i'. "',/ Tingbogsoplysninger

kl. 9-12 telf (03) 73 1010
FREDNINGSNÆVNET

Modtaget r Giro 2 05 2695

Skov- og Naturstyrelsen
Den 1. dec. 1988F. 172/1988. - 8 DEC. 1988

Ved skrivelse af 20/10 1988, sendt gennem Vestsjællands
Amtskommunes fredningsafdeling den 11/11 1988 har kommunen for eje-
ren Børge Blume-Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til indretning
af salgslokale i et eksisterende udhus på matr. nr. l ~ Vinstrup
by, Tystrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9,
196~.

Vestsjællands Amtskommune udvalget for teknik og miljø ha~
den 17/10 1988 besluttet at anbefale det ansøgte.

Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:
" at ejendommen matr. nr. l 2. Vinstrup by, Tystrup, er beliggende in-
den for den såkaldte zone II i fredningen af arealerne omkring Tystrup-
Bavelse søerne i.h.t. Overfredningsnævnets kendelse af 6. sept. 1968,
at fredningsnævnet ifØlge denne kendelse skal godkende om- og tilbyg-, ninger af eksisterende bebyggelse,
at der søges om tilladelse til at indrette et salgs lokale i eksisteren-
de udhus. Salget skal fortrinsvis bestå af smykker fra eget værksted,
at der samtidig søges om tilladelse til at opsætte et skilt 20 x 30 cm
ca. 80 cm over jord ved indkørsel til ejendommen, samt
at det ansøgte ikke skØnnes at få landskabeligt uheldige konsekvenser".

I skrivelse af 14/11 1988 har Børge Blume-Jensen overfor næv-
net nærmere beskrevet ombygningen herunder farve og den Ønskede skilt-
ning.

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleoerettiget .af
it Overfredningsnævnets kendelse, at der foretages ombygning samt skilt-

ning som ansøgt.
Miljøministe:-iet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.-FJ1~31l{-Sb ~tl

•
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for~

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl. a ..
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

~gl::~holdes af k~agemyndigheden~_
7-0

Je~ Ga~r i .

Fuglebjerg Kommune
Teknisk forvaltning
4250 Fuglebjerg .'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02606.01

Dispensationer i perioden: 13-07-1989 - 04-07-1994



Skov- og Naturstyrelsen
!<6fJGøol.,

;:: N""liUAA;,uREG. NR.•• Civildommeren I Næstved Ttlf (03) 72 06 62
Fogtdrtum (03) 73 80 73e SJcomtlgt1T(Z1Jcen3, 4700 NtzstrJtd Tingbogsoplyminger

t,- Id. 9-12 ulf (03) 73 1010fREDNINGSNÆVNET Modtaget I Giro 2 05 2695
Skov- og Naturstyrelsen

F. 5/1989. 1 4 JULI 1989 Dm 13. juli 19 89

Ved ansøgning af 6/1 1989 og ·senere hal" De fol" ejerne Carlo
Kjelkvist og Carsten Vrang anmodet om nævnets tilladelse til skelfor-
andring mellem matr. nl". 8 ~ og 35 b Vinstrup by, Tystrup, del" el" om-

.. fattet af Overfredningsnævne~ kendelse om fredning omkring Tystrup
sø., Skelforandringen angår et areal på 1300 m2 af matr. nr. 8 ~'_

del" tillægges matr. nl". 35 ~ og el" beliggende vest fol" Tystrupvej op
til den lod på ca. 600 m2, hvor Carsten Vrangs helårshus el" beliggende.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har ikke haft be-
mærkninger til det ansøgte.

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af Overfredningsnæv-

•
nets kendelse, at der foretages skel forandring som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke el" udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a .

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-

.. geren og forskellige myndigheder. Klagefristen el" 4 uger fra den dag, af-
gørelsen el" meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes føl" udløbet af klagefristen.
El" klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

S~~C:<AC

,~
Landinspektør Bent Nielse

"4180 Sorø

Miljøministeriet
S~Jog Naturstyre1sen
J.nr. SN 1:;).11AI - ood-(
Akt. nr. I

Foto venter
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Skov- og

F. 67/1989.
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

REG. NR.
Tel[. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Ting6ogsoplyminger
kl. 9-12 tel[. (03) 73 10 10
Giro 2 05 2695

'*Civildommeren i Næstved
SkomIJgmælWn 3, 4700 Næstved

I
.FREDNINGSNÆVNET

1 ,. JU LI 1989
Den 13. juli 19 89

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den
6/6 1989 har De anmodet om nævnets tilladelse til at opføre en stald-

tt og maskinbygning på ejendommen matr. nr. l b Vinstrup by, Tystrup.
Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:11 "Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-

tember 1968 om fredning af arealer ved Tystrup - Bavelse søerne og be-
liggende inden for fredningens zone II. Bygningen skal derfor godken-
des af fredningsnævnet.

Bygningen ønskes placeret i tilknytning til den eksisterende
bebyggelse, af hensyn til det skrånende terræn med den ene langside
indbygget i terrænet og udført med bræddebeklædning og tegltag.
Efter fredningsafdelingens opfattelse vil dette ikke have landskabelige
uheldige konsekvenser"., Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af Overfredningsnævnets kendelse opførelse af det ansøgte byggeri i

.. overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse med situati-
onsplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. st+. m·J I').II/lf -000 tf
Akt. nr. ~

Bil.



En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er kla~~ iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

tlolde~ ef klagemyndigheden.

I

,
LandS~absarkitekt MDL Lone Van Deurs

Kildeh".svej 8

Vinstr,,:p
4250 ~uglebjerg

~t(e~ 0n/iJ3~<:':;<"
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Skov- og Naturstyrelsenj REG. NR. (J ~ {, o fa . () I
Ttlf. 53 72 06 62

~~ Fog,d,tIt'" 53 738073
~ Tinghogsoplysninger

kl. 9-72 telf. 53737070
Giro 2 05 2695

*Civildommeren I Næstved
.. Skomagerrælc!en 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET

F. 46/1989. Den 24. juli 79 89

Ved skrivelse af 27/4 1989 hal" kommunen fol" Hørhavens gart-
ner ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af 2 drivhuse på matr.
nr.e l g m.fl. Vinstrup by, Tystrup.

"-
Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling hal" den 27/6

'

1989 oplyst:
" at del" søges om tilladelse til at opføre 2 drivhuse på hver 50 m,
at man samtidig vil nedlægge det eksisterende drivhus, del" el" synligt
fra vejen,
at ejendommen el" omfattet af fredningen ved TystI"up-Bavelse søerne og
beliggende indenfor dennes zone II, og det ansøgte kræver fredningsnæv-
nets tilladelse,

kommune
at Fuglebjerg/den 19.april 1989 hal" meddelt amtskommunen, at kommunens
udvalg fol" teknik og miljø hal" besluttet at anbefale det ansøgte på

'

vilkår, at drivhusene flyttes mindst lo m nærmere den eksisterende be-
byggelse, eller at del" findes en anden placering, del" ikke el" mod Ty-
strup sø,

ttat amtskommunen imidlel"tid findel", at den fOl"eslåede placel"ing el" bed-
re end den eksistel"ende,
at Fuglebjel"g kommunes forslag om at rykke drivhusene lo m næl"mere be-
byggelsen ikke vil gøl"e den stOl"e fOl"skel og samtdig el" noget upraktisk,
da del" løbel" en markvej,
at amtskommunen findel", at udsigten fl"a vejen ud mOD Tystl"up sø el" vig-
tigel"e end udsigten fl"a søen, og

.at man herfl"a findel", at det ansøgte el" en acceptabel lØsning" .
• 1jøministeriet
Skov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN l 2 \l ( lf~o 004 ~

Akt. nI; J19 J ~ .Fotovent~r _.



Under henvisning hertil og til at nævnet tidligere har besig-
tiget ejendommen tillader nævnet herved som påtaleberettiget af Overfred-

e ningsnævnet-s kend-els-eom fredn-in-gved Tystrup-Baveis-e s-øerne, at der i
stedet for det eksisterende drivhus der nedrives, opføres de angivne 2
drivhuse med den efter den fremsendte beliggenhedsplan angivne placering.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansØ-

ttgeren og forskellige myndigh~er. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende k±ageberettigede.

~ En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen:
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigehden.

Helge Andersen
.+f..~~/lJ (1.i,'.2.<.~,-

,

Fuglebjerg Kommune
Teknisk forvaltning
4250 Fuglebjerg



Skov- og Naturst~~eJsen ~'t-"",., o rj6 / lo
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.. ~Y-/~~ 0~\ eif.53720662
Civildommeren i Næstved IIlRlK a. N~el<(jAAI<': .~\\...0~ Fogedretten53 738073

Slwmagmæklcen 3, 4700 Næstved (,\ Tinghogsoplysninger

.FREDNINGSNÆVNET fl. 9-f2 teif. 53731010
Modtaget'

Skov- og Naturstvrel~~n Giro 2 05 2695

F. 65/1989. 1 2 SEP. 1989 Den ll. sept. 19 89

Ved skrivelse af 2/6 1989 har kommunen for ejeren Carlo
Kjelkvist ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en lade-
bygning på matr. nr. 8 ~ Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 18/7
1989 bemærket:
" at der søges om opførelse af en ca. 480 m2 stor ladebygning i.h .• .til vedlagte tegninger,
at ejendommen matr. nr. 8 a Vi ns trup by, Tystrup, er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 68 om fredning af area-
ler ved Tystrup-Bavelse søerne,
at ejendommen er beliggende inden for fredningens zone b, hvor nye
landbrugsbygbygninger skal godkendes af nævnet,
at den ansøgte lade ønskes opført i forbindelse med ejendommens eksi-
sterende landbrugsbygninger, samt

• at det ansøgte ikke vil have landskabeligt uheldige virkninger" .
Nævnets formand har den 6/8 1989 besigtiget ejendommen.
Maskin- og bygningsudvalget for Landboorganisationerne har her-

tt efter for ejeren den 14/8 1989 oplyst følgende om farvevalg på den an-
søgte lade:
" Tagbeklædning er Eternit B 6, hvilket er en lysegrå bølgeplade.
Udhæng udføres af trykimprægneret træ, og såfremt det males, vil far-
ven være svensk rød.
Tnempelbeklædning og gavltrekanter vil være 'af ståltrapezplader, svensk
rød, og facader vil være hvide, ligeledes ståltrapezplader.
Desuden kan oplyses, at profilen på ståltrapezpladen vil minde om en træ-e beklædning, system l på 2".

Miljøministeriet
Skov- og Naturs4-"'~elsenJo JZJ-J ".14'

J.nr. SN/~tI /t.t -OdC.Jt(
Akt. nr. li. • I,

: f



Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af Overfredningsnævnets kendelse opførelse af den ansøgte ladebygning

tt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse, herunder
om farve.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede .

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.•
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-• holdes af klagemyndigehden.

~gaard

/ I

•
Fuglebejrg Kommune
Teknisk forvaltning
4250 Fugleb(j~rg



Modtaget'
8k~ og Natufstyrelsen

AF 1 3 NOV. 1989
"-PKOTO-KOLLE-N FOR F~REDNrNGSNÆVN~T FOR -

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKRE-DS

REG. NR.
UDSKRIFT

År 19 89 .den 8. nov. foretog fredningsnævnet, bestående af forD:landen,
-eivildoæme-r-.:.Erik B. Neergaard, det amtsridsvalgte medlem, Stee? Nørgaard,
og det lokale medlem Helge_Anqersen mØde i Fuglebjerg kommune.

4t Der foretoges:
F. 66/1989. Ansøgning fra Ilse og Peer Bøjsen

Jensen om tilladelse til opførelse
af harehaller på matr. nr. 5 a Vin-
strup by, Tystrup, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968.

Der fremlagdes ansøgningsskrivelse af 6/6 1989 med bilag ialt
ialt ..15 -stk.
! 3- J.

MØdt var:
ejeren Peer BØjsen Jensen mede

e
e

Per Eartmann, Hedeselskabet,
Vestsjællands Amtskommune v/Lise Vesterskov
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Arne Kjeldahl og
Merete Aagaard,

~ ~ ~~ skovejeren godsejer C. H. de Neergaard.
:;, en o ~
:" Z ~ ~
, ~ o S" Nævnets formand forelagde sagen.

\ ~ 0'Cl Si"
~~[ -Ejendommen blev besigtiget. Herunder udsynet til ejendom~en
~a~!f fra Vinstrupvej • .,r Ejeren anførte som argument for dispensation, at harehallerne

ikke vil være mere generende end andre land~ugsbygninger. Det er en
nØdvendighed for landbrugsdrift, at der åbnes mulighed for nichepro-
duktioner som den ansøgte. Hallerne vil kun få en højde af 2,6 m.

I ~ I/0 -d' !

111



Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdelings udtalelse blev
gennemgået. Lise Vesterskov fandt, at det Ønskede byggeri ikke er et

(tt sådant traditionelt landbrugsbyggeri, der eventuelt bør meddeles dis-
pensation til.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter frarådede dis-
pensation af principielle grunde for at bevare det dejlige landskab.
De fandt, at der må kunne foretages andre landbrugsmæssige produkti-
onsformer på ejendommen.

II

Skovejeren fandt det ønskede byggeri for stort og dominerende
i landskabet. Såfremt der sker beplantning med et bredere træbælte er
han dog posetiv.

Per Hartmann foreslog på ejerens vegne plantning af et træbæl-
te med til dels hurtigtvoksende træer, der eventuelt også dækker udsy-
net fra Vinstrupvej til ejendommens nuværende landbrugsbygninger.

Nævnet foretog votering.
Nævnet vedtog som påtaleberettigede af Overfredningsnævnets

kendelse at tillade opførelse af de ansøgte harehaller med indhegning
af eternitplader og slørende beplantning.

Ved afgørelsen lægger nævnet vægt på, at hallerne ikke findes
i strid med fredningens formål, idet harehallerne kan betragtes som ete

e
e

led i moderne landbrugsproduktion.
Det er et vilkår, at den planlagte beplantning suppleres med

ammetræer og udvides øst om stråladen med træer, der opnår en højde
på 4 - 6 m efter nærmere godkendelse af nævnet.

Det er endvidere et vilkår, at eternitpladeindhegningen males
med en slØrende farve efter godkendelse af nævnet af farveprøve.

Sagen sluttet.

Steen Nørgaard Erik B. Neergaard Helge Andersen

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.
FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLA~DS AMT
lYD UGE FREDNINGSKREDS

NÆSTVED

1989
,



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 8.

1a Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

-

e
e
e
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'*Civildommeren I Næstved
SIcorrw.gmækhn 3, 4700 Næstved

Skov- og Naturstyr1t~~n
tb. NR.

Telf.53720662
Fogedretten 53 73 80 73
TiTJghogsoplyminger
Id. 9-12 telf 53731010
Giro 2 05 2695FREDNINGSNÆVNET

7. dec.
F. 145/1989.

Ved ansøgning fremsendt. gennem Vestsjællands Amtskommunes fred-
ninsgafdeling den 8/11 1989 har arkitektfirmaet for Andelsselskabet
Vinstrup Vandværk anmodet om nævnets tilladelse til skelforandring

4t samt etablering af et regnvandsbassin på matr. nr. 12 e Tystrup by, Ty-
strup.

I Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:

" Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968, vedrØrende fredning af arealerne ved Tystrup-Bavelse sø-
erne og beliggende indenfor fredningens zone II.
Skelforandringen kan foretages uden nævnets godkendelse, og det lægger
op til nævnet at vurdere, om regnvandsbassinet kræver dispensation.
Som det fremgår af ansøgningen, vil der være tale om et underjordisk
bassin, synlig over terræn bliver kun en mindre kanal på ca. 60 x 60 cm.
Arealet tænkes tilsået med græs, og det ansøgte vil ikke have landska-

• beligt uheldige virkninger".
Arkitektfirmaet har dertil den 21/11 1989 telefonisk oplyst,

at kanalen på 60 x 60 cm bliver ca. 5 m lang.
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

af Overfredningsnævnets kendelse etablering af regnvandsbassinet som
nærmere angivet på de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

tt søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
:\1iljumj'·1"t.e'··21

f).rJ... Skov- :..:__• "atJll'stYl"e~n
J.nr. SN/ ~ 14 / t(-C) c;:j cJy ~

Jo J29.J Akt. nr. fe,



'*Civildommeren I Næstved
Slømagmakken 3, 4700 Nastved

Skov- og Naturstyrelsen O .26fJ' .00-0

REG. NR.Telf. 53720662
Fogedretten 53 73 80 73
Tingbogsoplysninger
Id. 9--12ulf. 53731010
Giro 2 05 2695. FREDNINGSNÆVNET

F. 151/1989.
Den 1. dec.

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes fred-
ningsafdeling den 15/11 1989 har kommunen for ejeren Svend Mårtensson
ansøgt om nævnets godkendelse af opførelse af en carport på matr. nr.
7 f Vinstrup by, Tystrup.

Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:
~ "Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-

ber 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne og beliggen-
de inden for denne kendelses zone II b.
Per er tale om en dobbeltcarport, der allerede er opført.
Fredninsgafdelingen har besigtiget ejendommen og finder ikke carportens
udformning særlig velvalgt eller harmonisk, men i betragtning af sagens
omstændigheder skal man ikke udtale sig imod en godkendelse".

Nævnet påtaler indledningsvis, at nævnets godkendelse ikke er

e
e
•

indhentet inden byggeriets opførelse.
Nævnet tillader herefter som påtaleberettiget af Overfrednings-

nævnets kendelse efter omstændighederne carportens opfØrelse .
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

~;gaard

~e~:r:UKommune
Teknisk forvaltning
4250 Fuglebjerg

Miljøministeri('t
Skov-ogNat~tyæ!sen

}oJ1N J.nr. SN I ~ iL 1"1 "' Oc> C) Y
Akt. nr. 1-

Helge Andersen

.~



Skov- og naturstyrelsen

*Civildommeren I Næstved
Slømagmælclrm 3, 4700 Næstved

REG. NR. o.~bOb .000
Telj'.537206 62
Fogedrettm 53 7380 73
nnghogsoplyminger
B. 9-r1 filj'. 5J7310 10
Giro 2 052695

Dm 28. marts 1990
·FREDNINGSNÆVNET

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

29MAR.1990
F. 167/1989.

Ved skrivelse af 15/12 1989 har kommunen for ejeren Hans Tyn-
deskov ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et maskinhus på
194 m2 på matr. nr. 9 ~ Tystrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 5/3 1990• meddelt:
" at der søges om tilladelse til at opføre et maskinhus på 194 m2,

I at maskinhuset allerede er opført,
at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sept.
1968, vedrørende fredning af arealer ved TystrupwBavelse søerne og be-
liggende inden for denne fredningszone III,
at maskinhuset er placeret direkte i skellet til Kastrup Storskov og
således omfattet af Naturfredningslovens § 47,
at maskinhuset er opført i overensstemmelse med de vedlagte tegninger,
samt

• at maskinhuset ikke har landskabeligt uheldige konsekvenser, men at
placeringen direkte op til skoven måske kan være uheldig for skovdrif-
ten" .• Skovejeren C. H. Neergaard, Gyldenholm har den 5/3 1990 meddelt:

"Undertegnede finder 194 m2 maskinlade uhØfligt anbragt, men vil dog ik-
ke gøre indsigelse. Dog fralægger undertegnede sig et hvert ansvar for
skade forvoldt af væltede træer, nedfaldne grene, blade etc. ".

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af Overfrednings-
nævnets kendelse af 6/~ 1968 opførelse af maskinhuset i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger med situationsplan.

Afgørelsen kan efter naturfredningsnævnets § 58 indbringes for
O~fif~~~~~~snævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

Skov- og Naturstyrelsen
.Jo J19;1.nr. SN \ '" \ \ \ l.{ -es OOl( J3ft.'

Akt. nr. Cb 10 i f4



"

I

I
•

OVERFREDNINGSNÆVN ET
~[EG. N~o D. ~ b Ob .o

Slotsmarken 15 BJ/ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18

Ilse og Peer Bøjsen Jensen
"Gjøsgården"
Tystrupvej 46
Vinstrup
4250 Fuglebjerg

Den 30.03.90

J.nr. 1862/66-1/89

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds har den 10. no-
vember 1989 godkendt opførelse af harehaller på matr.nr. 5 ~ Vinstrup By,
Tystrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968
om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne.

Afgørelsen er påklaget tilOverfredningsnævnet af Danmarks Naturfredningsfore-
ning med påstand om, at det ansøgte ikke bør godkendes, da det vil være i
strid med de landskabelige hensyn, som fredningen skal varetage.

Ejendommen matr.nr. 5 ~ Vinstrup er en landbrugsejendom på ca. 25 ha forsynet
med beboelsesbygning og driftsbygninger.

Det er oplyst, at størstedelen af jorden er forpagtet ud, men at De selv hol-
der høns og kødkvæg på gården.

De eksisterende driftsbygninger er uegnede til en moderne rationel animalsk
produktion f.eks. svineavl. De har derfor planlagt at etablere en alternativ
animalsk produktion i form af hareopdræt, der kan tilføre ejendommen et dæk-
ningsbidrag på mellem 175.000 kr. og 250.000 kr. årligt, alt efter hvorledes
avlen går. Hareproduktion vil kræve opførelse af særligt indrettede bygninger
til dette formål. De ønsker derfor at opføre ialt 865 m2 harehaller lige syd
for ejendommens eksisterende bygninger. Hallerne, der vil få en højde af ca.
2,5 m, tænkes omgivet af et fast hegn og sløret af et beplantningsbælte.

a& 12.1\ I~ -000 ~

A l(1:: V\.~. 9
Fu 10-1
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Ej~ndommen ligger ihaen for fredningens zone I og Zone II. Det nye byggeri øn-
skes opført inden for zone II, for hvilket område fredningen bestemmer, at are-
alerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karak-
ter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.

Om bebyggelse bestemmes det bl.a., at opførelse af og tilbygninger til samt om-
bygning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger ikke må
påbegyndes, forinden t~gninger og planer for bygningen og dens placering er
godkendt af fredningsnævnet.

Vestsjællands Amt har over for fredningsnævnet bl.a. udtalt, at det ikke kan
Være bygninger som de omhandlede harehaller, der er tænkt på, da man udformede
fredningsbestemmelserne om landbrugsbygninger i 1968. Amtet mener derfor, at
det ansøgte er i strid med fredningens formål. Hertil kommer, at anlægget er
landskabeligt uheldigt. Gjøsgården er højt beliggende, og landskabet skråner
herfra ned mod syd og øst. En beplantning med roser, slåen og snebær, som der
foreslås, vil være mindst lO år om at gro op 1 1,70 m's højde og vil således
ikke modvirke anlæggets skæmmende karakter.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at harehallerne ikke findes
i strid med fredningens formål, idet harehallerne kan betragtes som et led i
moderne landbrugsproduktion. Nævnet har godkendt opførelsen af hallerne med
et fast hegn omkring bestående af bølgeeternitplader på vilkår, at den planlag-
te slørende beplantning, hvortil Hedeselskabet har udarbejdet en planteplan,
suppleres med ammetræer og udvides øst om den i 1984 godkendte strålade med
træer, der opnår en højde på 4-6 m efter nærmere godkendelse af nævnet.

Det er endvidere et vilkår, at eternitpladeindhegningen males med en slørende
farve, efter at nævnet har godkendt en farveprøve.

Danmarks Naturfredningsforening har i S1n klage navnlig anført, at opførelsen
af de ønskede harehaller vil være et væsentligt indgreb i fredningen, der har
til formål at bevare et større landskab på grund af landskabets helt særlige
værdi.

Foreningen betvivler desuden, om hareproduktionen kan betragtes som traditio-
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nel landbrugsdrift. Da sam~id~g dele a~ de eksisterende bygnTnger ligger tom-
me hen, mener foreningen, at det ansøgte bør nægtes.

I anledning af klagen har De bl.a. udtalt, at hareopdræt er anerkendt som en
nicheproduktion inden for landbrugserhvervet, og at den i Deres tilfælde vil
udgøre et nødvendigt led i driften for at få tilstrækkelig økonomi i driften
af landbrugsejendommen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fred-
ning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne er ikke til hinder for, at der kan
opføres nødvendige bygninger på eksisterende land- eller skovbrug. Tegninger
og planer for bygningerne og deres placering skal dog forinden godkendes af
fredningsnævnet.

At bygningerne skal være nødvendige må forstås således, at de skal være nødven-
dige som led i opfyldelsen af landbrugsforpligtelsen på ejendommen. Det vil
altså sige, at de pågældende bygninger i henseende til deres størrelse og an-
vendelse og under hensyn til ejendommens jordtilligende ikke må overstige,
hvad der er behov for som et led i ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse og
derfor vil kunne opføres uden tilladelse efter landbrugslovens § 7, stk. 3.

Overfredningsnævnet må efter det oplyste lægge til grund, at de påtænkte hare-
haller må anses som en nødvendig driftsbygning i forbindelse med hareopdræt,
der skal indgå som led i ejendommens landbrugsmæssige udnyttelse. Harehaller-
ne kan derfor opføres inden for fredningen med fredningsnævnets godkendelse.

Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at anfægte den vurdering af det
ansøgte, som fredningsnævnet har foretaget. Fredningsnævnets afgørelse, der
er truffet enstemmigt efter besigtigelse, stadfæstes derfor.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år regnet fra da-
toen for Overfredningsnævnets afgørelse, jf. naturfredningslovens § 64 a.
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I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er truffet enstemmigt.



OV'E R F R E D N I N G S NÆVN ET Slotsmarken15 BJ/ic
2970Hørsholm
Telefon4576 57 18

Svend Mårtensson Den 30.03.90
J.nr. 1862/66-2/89Tystrupvej 36 A

Vinstrup
4250 Fuglebjerg

• Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds har den 7. decem-
ber 1989 godkendt en dobbelt carport, som De har opført på Deres ejendom matr.
nr. 7 ! Vinstrup By, Tystrup, uden på forhånd at have indhentet en godkendelse
af byggeriet fra fredningsnævnet.

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget afgørelsen til Overfredningsnæv-
net, idet foreningen finder, at carporten, der er opført i tilslutning til lo-
kal helårsbebyggelse i landsbyen Vinstrup, er særdeles disharmonisk og særpræ-
get og derfor i strid med hensigten med fredningen af arealer ved Tystrup-Ba-
velse, der bl.a. har til formål at sikre, at ny bebyggelse harmonerer med land-
skabet. Foreningen vil ikke modsætte sig placeringen af carporten, men finder
konstruktionen meget uheldig.

I Ejendommen, der er udstykket fra matr.nr. 7 ~ i 1977, er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne og ligger inden for fredningens zone II b, for hvilket område
der gælder den bestemmelse, at det er tilladt at opføre bygninger til lokal
helårsbrug efter forud af fredningsnævnet indhentet godkendelse af byggeriets
udseende og placering.

Fuglebjerg Kommune har i 1988 meddelt, at byggearbejdet kunne sættes igang på
betingelse af bl.a., at de på ejendommen tinglyste servitutter blev overholdt.
Efter at byggearbejdet er meddelt fuldført den 28. oktober 1988, er kommunen
blevet opmærksom på, at fredningsnævnet fejlagtigt ikke er ansøgt om godkendel-

Fu 10-1



•
I

•

2

Se af projektet. Kommunen har derfor fremsendt sagen til fredningsnævnets be-
handling.

Vestsjællands Amt har udtalt, at man ikke finder carportens udformning særlig
velvalgt eller harmonisk, men at man i betragtning af sagens omstændigheder ik-
ke skal udtale sig imod en godkendelse.

Fredningsnævnet har påtalt, at nævnets godkendelse ikke er indhentet inden byg-
geriets opførelse, men har dog efter omstændighederne godkendt opførelsen af
carporten. Nævnets afgørelse er enstemmig •

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet må ligesom fredningsnævnet påtale, at carporten er opført,
uden at der på forhånd er indhentet godkendelse af projektet fra fredningsnæv-
net i medfør af de tinglyste fredningsbestemmelser.

Overfredningsnævaet finder dog ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som
fredningsnævnet har udøvet. Fredningsnævnets godkendelse af carporten stadfæ-
stes derfor.

Deres fotos tilbagesendes vedlagt.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig .
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F. 50/1991.

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes æand-
skabsafdeling den 24/4 1991, har De anmodet om nævnets tilladelse til
anlæg af stier, gangbro og vendeplads m.m. i forbjndelse med færdiggø-
relse af arealerne omkring KongskiIde VandmØlle samt tilplantning af
arealet mellem møllebygningen og amtsvejen.II

e VandmØllen er beliggende på matr. nr. 8 a Lynge Eskildstrup by,
Lynge.

I-landskabsafdelingens fremsendelsesskrivelse er nærmere anført:
" Ejendommen ligger ved den nordlige ende af Tystrup sø jvf. vedlagte
kortudsnit og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968 vedrørende fredning af arealerne ved Tystrup-Bavelse søerne.
Det fredede område er opdelt i 3 zoner, og den omhandlede ejendom ligger
i Zone II, hvor bl.a. ændringer i terrænet eller i terræn formerne , op-

• fyldning og planering ikke er tilladt. Anlæg af veje er dog tilladt med
tilladelse fra fredningsnævnet. Nåletræsbeplantninger må ikke anlægges.
Fredningsnævnet har tidli-gere givet tilladelse til flere anlæg i for-
bindelse med etablering af stier, gangbro O.S.v. i området mellem mølle-
bygningen og Tystrup sø.

~ C-I!:.~ ....'~ .....~ c ~~De nu ansøgte stier, gangbro og vendeplads vil forbedre adgangsforholde-
CIi < r:
'Z " D
-- O >, o~a~ ~,ne til mØllen ogsa for handicappede og samtidig medvirke til at give
=-ZSC-~ g mølleomgivelserne et ordentligt og færdigt udseende.
I E r-

~ ri;r ~t
I~,.. ("~
... s;'g

_ som ikke anses at være i strid med intentionerne. med fredningen og heller

Forudsat beplantningen mellem amtsvejen og møllen bliver med lØvfældende
træer og buske har landskabsafdelingen intet at bemærke til det ansøgte,

ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold.
fiæ6ngskilde Friluftsgård har i forbindelse med ansøgningen ønsket en til- S

~~~~



kendegivelse fra fredningsnævnet om mulighederne for at en model af en
skvatmølle placeret i mØllerenden i forbindelse med gangbroen vil kunne

~ godkendes. Man har mundtli~t gjort opmærksom på, at skvatmøllen fejlag-
tigt er placeret i det naturlige ålØb på skitsen.
IfØlge fredningskendelsen må naturlige vandlØb ikke uden fredningsnævnets
tilladelse opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstaltninger, der
kan medføre væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-Bavelse sø skal

•
meddelelse forud gives til fredningsnævnet. Det skal samtidig bemærkes,
at ovennævnte foranstaltninger i forbindelse med Møllerenden og sØen til-
lige kræver tilladelse fra amtsrådet i henhold til naturfredningslovens
§ 43. Afgørelsen herom træffes i det tilfælde, hvor fredningsnævnet kan
tillade ændringer.-e Landskabsafdelingen skal bemærke, at man ikke i princippet finder noget i
fredningsbestemmelserne, der er til hinder for, at en skvatmølle kan ind-
passes i møllerenden. Dog må tegninger af skvatmØllen med den nøjagtige
placering fremsendes til fredningsnævnets godkendelse".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 færdiggørelse af nærarealerne
til vandmØllen som ansøgt, samt at der foretages beplantning, når det
s~er med løvfældende træer og buske som anført af amtskommunens land-

• skabsafdeling .
Med hensyn til det ansøgte om en model af en skvatmølle, må

tegninger af mØllen med en situationsplan af møllens placering fremsen-
~ des til nævnets behandling, forinden nævnet kan tage stilling hertil.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jvf. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.



Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
ttr klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den oprethol-

des af klagemyndigheden .

•
II•

•
KongskiIde Friluftsgård
Skælskørvej 34
4180 Sorø
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Ved ansøgning fremsendt ·gennem Vestsjællands Amtskommunes land-
skabsafdeling den 9/4 1991har skiklubben anmodet om nævnets tilladelse

• til opstilling af 1 skihejs på matr. nr. 1 ~ Vinstrup by, Tystrup, der
er et offentligt ejet arealkaldet "Hørhaven".

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har ved sagens
fremsendelse bemærket:
"En del af ejendommen - en bræmme på 100 m langs Tystrup sø samt top-
pen af Bavnen er fredet i Overfredningsnævnets kendelse af 20.4. 1964.
En del af ejendommen er desuden omfattet af 150 m søbeskyttelseslinien
for Tystrup sø jvf. vedlagte kortudsnit. Resten af ejendommen blev ik-
ke fredet, da de omkringliggende ejendomme i 1968 blev fredet, idet e-
jendommen var offentligt ejet.
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende
tilstand, således ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejen-•-•
domme opretholdes. Det bl.a. ikke tilladt at anbringe eller opsætte be-
boelsesvogne, skure eller andre indretninger, herunder master og ben-
zinanlæg.
Odsherred Statsskovdistrikt, som administrerer det statsejede areal Hør-
haven, har oplyst, at Slagelse Skiklub har tegnet kontrakt med Stats-
skovdistriktet om opstilling af skihejsene siden 1985. Den seneste kon-
trakt udløbet 14.10. 1992.
Ifølge kontrakten kan skihejsene stå opstillet i perioden fra 15.11.til
15.4 .. I hele den mellemliggende periode skal de nedtages i deres hel-
hed. Kopi af kontrakten vedlægges.

~ Skihejsene opbevares i vinterperioden i 5 trækasser og opstilles kun i
perioder med sk i ~lt?\"Eministeriet

Skov- o~ r";nturstyrelsen
J.nr. SN re: li {V -OOdY
Akt nr L&.

j. 329 3



d •
•

~n kasse er placeret næsen øverst på Bavnen i det fredede område. En
kasse er placeret på det flade areal nede ved søen nær levende hegn og-

tt så i det fredede område og desuden inden for søbeskyttelseslinien. De
tre Øvrige kasser er placeret nær skel og levende hegn midt på bakken på
et areal, som ikke er omfattet af fredningsbestemmelserne.
Kassernes placering og udseende fremgår af vedlagte kortudsnit samt
fotos.
Den øverste kasse er den mest synlige, idet den står frit på marken lidt
neden for toppen af Bavnen. Den kan dog først ses, når man er næsten

__ oppe på toppen. Den ses ikke fra offentlig vej.
Landskabsafdelingen har telefonisk spurgt klubbens formand om den øverste
kasse, når skihejsen ikke er i brug, kan flyttes ned i nærheden af det
levende hegn til de 3 andre kasser. Formanden forklarede imidlertid, at
dette ikke var muligt alene p.g.a. vægten, hvilket kræver tungt maskineri
til flytningen.
Under hensyn til, at skihejsene kun opstilles i perioder med skiføre, men
ellers er sammenpakket i trækasser, under hensyn til at trækasserne helt
fjernes i perioden 15.4.til 15.11. samt under hensyn til at opbevarings-
kasserne er gjort så små og placeret så diskret som muligt, finder land-
skabsafdelingen, at skihejsene ikke strider mod fredningsbestemmelserne.e-e
En eventuel tilladelse foreslås meddelt midlertidigt f.eks. for 3 år".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
Overfredningsnævnets kendelse af 20.4. 1964 og i medfør af naturfred-
ningslovens § 47 a opstilling af nævnte skihejs med den angivne place-
ring, når skihejsene med tilhørende trækasser er helt nedtaget uden for
perioden 15.11 til 15.4. Tilladelsen er midlertid, foreløbig for 3 år.
fra datoen for nævnets afgørelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

tt Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
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. FREDNINGSNÆVNET

Ved skrivelse af 19/4 1990 og senere har De ansøgt om nævnets
godkendelse af en af Hedeselskabet udårbejdet beplantningsplan omkring
de af nævnet i sin afgørelse af 8/11 1989, stadfæstet af Overfrednings-
nævnet den 30/3 1990, tilladte harehaller på matr. nr. 5 a Vinstrup by,
Tystrup.

ee
Endvidere har De ansøgt om nævnets godkendelse af farver på den

af nævnet tilladte indhegning med eternitplader omkring harehallerne.
Ejendommen er omfattet af den ved Overfredningsnævnets kendelse

af 6/9 1968 bestemte fredning.
Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har 7/6 og 5/7 1990

bl.a. udtalt:
" Ved besigtigelse den 29. juni 1990 sammen med Peer Bøjsen har land-
skabsafdelingen fået udpeget placeringen af det planlagte plantebælte.
Det kunne herved konstateres, at beplantningen vil være i overensstem-
melse med vilkårene for fredningsnævnets tilladelse af 8. november 1989• til opførelse af harehallerne. hvorefter beplantningen suppleres med am-
metræer og udvides øst for stråfoderladen med træer, der opnår en højde
på 4 - 6 m.
Hvad angår slørende farve på eternitpladeindhegningen er fremsendt to
farveprøver. Det skønnes, at den mørkeste af de foreslåede - YIG nr. 24 -
vil være bedst egnet til fo~"IDålet".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettigede
af Overfredningsnævnets kendelse beplantning i overensstemmelse med den
fremsendte beplantningsplan og at indhegningen af eternitplader males
med farveprøven Y1G nr. 24.

.Jo JZ9·J

Tilladelsen bortfalder
Miljøminist~Tiet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ,? l\/4 - Cr1J7; y
Akt. nr. 10

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

r /v~._
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Den 4. december 19 90

Ved skrivelse af 5/10 1990 har skovdistriktet anmodet om næv-
nets tilladelse til indretning af løsdriftsstald i maskinhus/lade på

• Suserupgård beliggende på matr. nr. 2 a m.fl. Suserup by, Suserup .
Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 8/11 1990

bemærket:

I " at der søges om at lave en ca. 4,7 m bred åbning i nordsiden af ek-
sisterende ladebygning og opsættes et plastlamelgardin - evt. senere
en vindsluse - for at bygningen kan anvendes til løsdriftsstald.,
at det ansøgte kræver Fredningsnævnets tilladelse, idet ejendommen lig-
ger indenfor det fredede område ved Tystrup-Bavelse søerne,
at landskabsafdelingen intet har at indvende imod det ansøgte'"

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15/9 1969 etablering af løsdriftsstald efter de frem-

•
sendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalde~ såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a .

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Over fredningsnævnet &adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

I'

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

Ulla Koch

~~~~~

11

~
aard

:t;. e..-
Mil iøministeriet

Odsherred SkoVdiSSKb~~~g NaturstyreJsen
jw~~pO Nykøbing S J.nr. SN \ ~ \\ \ U\ - oool(

Akt. nr. J 4
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·søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

~·~cvv X/r;
Ste-e~ NJrgaard ,~~ S. Neergaar Henrik Høier

e
e
e

Slagelse skiklub
v/formand Søren Clausen
Obovej 4

it4200 Slagelse
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*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

Ved ansØgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes land-
skabsafdeling den 31/7 1991 har kommunen for ejerne Hans og Poul Jensen
anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til maskin-
huset på matr. nr. 5 ~ m.fl. Tystrup by, Tystrup.

Landskabsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Ejendommen er omfattet af fredningen af arealerne ved Tystrup-Bavelse
sØerne og ligger her i zone II, hvor bl.a. tilbygninger ikke må opføres,
fØr tegninger og planer for tilbygningen er godkendt af fredningsnævnet.
Den ansøgte tilbygning placeres nord for eksisterende maskinhus og ud-
føres i samme konstruktion og materialer som dette og med samme propor-
tionering. Tilbygningen vil fra vejen stort set være skjult af et ca.
3 m hØjt levende hegn i havens yestskel. Tilbygningen vil ikke beskære
nogen udsigt eller virke skæmmende i landskabet.
på den baggrund anbefales det, at fredningsnævnet godkender det ansøgte".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettigete
e
e

af Overfredningsnævnets kendelse opførelse af den angivne tilbygning
med den angivne beliggenhed i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen.
e :··1iliøministeriet

Skov- u~ f..Jaturstyrelsen
j!fj{-ySN l ~ 1\ /l/-oocV

A.kt. nr :2 o



Er klage iværksat kan tilladen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

~~~Steen Nørgaard

e
e
e

tt Fuglebjerg Kommune
Teknisk forvaltning
4250 Fuglebjerg

CMø:?
Erik B. Neerga~ Henrik Høier
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FREDNINGSNÆVNET

F. 137/1991. Den 8. jan. 19 92

I skrivelse af 22/10 1991 har Vestsjællands Amtskommunes land-
skabsafdeling henledt nævnets opmærksomhed på. at der er sket gennem-
brydning af et stendige på Deres ejendom matr. nr. 3 b Tystrup by, Ty-
strup.

I skrivelsen af 22/10 1991 er nærmere anført;
" Ejendommen ligger inden for zone II i det område, der er fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 vedr. fredning af are-
aler ved Tystrup-Bavelse søerne.
I medfør af kendelsen, hvoraf kopi af s. 48 og 50 vedlægges, må jvf.
§ 5 stengærder ikke forandres eller fjernes uden Fredningsnævnets samtyk-
ke. Overfredningsnævnet er dog gået ud fra, jvf. bemærkningerne på s. 50
i kendelsen, at tilladelse normalt vil blive meddelt af nævnet, når øn-
sket om fjernelse begrundes i hensynet til landbrugsdriften.
Driften af ejendommen er udlejet til Hans Jensen, Bakkegårdsvej 4, 4250
Fuglebjerg, som ejer den syd for matr. nr. 3-b beliggende ejendom, matr.

• nr. 5-a. Det skØnnes, at gennembrydningen af stengærdet er foretaget for
at den landbrugsmæssige drift af matr. nr. 3-b kan varetages med adgang
til matr. nr. 5-a. Det vides ikke, hvornår gennembrydningen er sket. For• at fastholde fredningsnævnets indseende med stengærdets fremtidige til-
stand, skal forvaltningen hermed anbefale, at Fredningsnævnet henleder
Hans Jensens opmærksomhed på fredningskendelsens bestemmelser om stengær-
der og deres eventuelle fjernelse".

Foranlediget heraf har nævnet skrevet til Hans Jensen, der den
22/11 1991 sammen med Poul Jensen har ansøgt om nævnets dispensation så-
ledes:
" Vi skal venligst gøre opmærksom på, at gennembrydningen af stengærdet
er foretaget for at få adgang til ovennævnte matr. fra matr. nr. 5-a.

. . . ·,pr'et
}.329·9

ad



Såfremt man skal bruge den eksisterende adgangsvej kræves det, at
det er nødvendigt at køre igennem Tystrup by med landbrugsredskaber-

41 maskiner, til gene for den øvrige trafik. Indkørsel til matr. nr. 3-b
ligger mellem Tystrupvej 18 og Tystrupvej 20.
på grundlag af ovenstående, vil vi derfor gerne søge fredningsnævnet
om dispensation for bibeholdelse af gennembrydningen af stengærdet, af
hensyn til landbrugsdriften".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
Overfredningsnævnet kendelse af 6/9 1968 den foretagne gennembrydning
af stendiget.

Såfremt den landbrugsmæssige drift senere ikke skulle begrunde
gennembrydningen, må stendiget retableres.: Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 idnbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm)af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigehder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den

~Ck~
Steen Nørgaard

pågældende

~Z'lrr((7 N

klageberettigede.

~~k
Henrik HØier

•
•

Carl Villy Nielsen
Frøstrupvej 7, 2880 Bagsværd



*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

Skov- og Naturstyrelsen

//f2~a~'- REG.NR. L..b00.0 \

FREDNINGSNÆVNET

ulj. 53 72 06 62
Fogedretten 53 7380 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 telj. 53 731010
Giro 2 05 26 95

23. april 92

F. 63/1992.

Ved ansØgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune land-

skabsafdeling den 19/3 1992 har kommunen for ejeren Carlo Kjelkvist

anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en yderligere lade byg-

ning på matr. nr. 8 ~ Vinstrup by, Tystrup.

Landskabsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:e• " Laden ønskes opført i område, der i Overfredningsnævnets kendelse af

6. september 1968 vedrørende fredning af arealerne ved Tystrup-Bavelse

sØerne (1982/66) er udlagt i zone II. Her må opførelse af de til be-

stående landbrug nødvendige bygninger ikke påbegyndes, før tegninger
og planer for bygningen og dens placering er godkendt af Fredningsnæv-

net.

I den anledning bemærkes: Fredningsnævnet gav i skrivelse af 11. sep-

tember 1989 (F. 65/1989) tilladelse til opførelse af en ca. 48 m2 stor

ladebygning på ejendommen. Bygningen er opført med undervægge af hvide• metalplader og trempelbeklædning og gavltrekanter af plader i svenskrød,

taget er eternit (se fotos) alt som tilladt af Fredningsnævnet.

• Ved sammenbygning af denne lade med de øvrige bygninger vil der ikke
efter forvaltningens opfattelse ske tilsidesættelse af de hensyn, der

tilsigtes varetaget med fredningskendelsen. Det forudsættes dog, at ma-

teraleudvalget bliver som den eksisterende nye ladebygnings.

Forvaltningen kan derfor anbefale, at der meddel~s den for byggeriet

nødvendige godkendelse af det fremsendt tegningsmateriale, idet det

forudsættes dog, at materialeudvalget bliver som den eksisterende nye

bygning".
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Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

af Overfredningsnævnets kendelse opførelse af det ansøgte byggeri med

den af den fremsendte situationsplan angivne beliggenhed, når materia-

levalg og farver bliver som den eksisterende nye ladebygning.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jvf. naturfredningslovens § 64 a.

Afgøreslen kan efter natrufredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

• søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

e•
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klage,yndigehden. ,~

~",,((.l(.\
'steen NØ~gaard Erik B .
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Henrik Høier
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Fuglebjerg Kommune

Teknisk forvaltning

4250 Fuglebjerg



OVERFREDN I NGSNÆVN ET Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 EBK

Hans Jensen
Bakkegårdsvej 4
4250 Fuglebjerg.

2. juni 1992

J.nr. 21-20

•
I Vedr. gennembrydning af stendige på matr.nr. 3 Q Tystrup by, Tystrup i

Fuglebjerg kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds har den 8.
januar 1992 i medfør af naturfredningslovens § 34 efterfølgende meddelt
tilladelse til gennembrydning af et stendige på ovennævnte ejendom. Til-
ladelsen er meddelt på betingelse af, at stendiget retableres, såfremt
gennembrydningen på et senere tidspunkt ikke er nødvendig for den land-
brugsmæssige drift af ejendommen.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tilOverfredningsnævnet af Danmarks
~ Naturfredningsforening.

Ejendommen er omfattet af Overfredning~nævnets kendelse af 6. september
• 1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Det fast-

sættes i kendelsen bl.a., at stengærder ikke må forandres eller fjernes
uden fredningsnævnets samtykke. Overfredningsnævnet bemærkede til denne be-
stemmelse, at Overfredningsnævnet er gået ud fra, at tilladelse normalt vil
blive meddelt af nævnet, når ønsket om fjernelse er begrundet i hensynet
til landbrugsdriften.

Ejeren har anført, at driften af ejendommen er udlejet til ejeren af den
syd for ejendommen beliggende "Bakkegård", og gennembrydningen er foretaget
af hensyn til den landbrugsmæssige drift af de to ejendomme. Stendiget, der
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er ca. 230 m langt, er kun gennembrudt, så en traktor kan passere. Såfremt
gennembrydningen ikke var foretaget, ville det være nødvendigt at køre
landbrugsredskaber gennem Tystrup by.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at afgørelsen strider mod
intentionerne i fredningskendelsen, og at en tilladelse i den foreliggende
sag kan skabe præcedens for kommende afgørelser.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det er i fredningskendelsen anført, at Overfredningsnævnet går ud fra, at
tilladelse til gennembrydning af stendiger normalt vil blive meddelt,
såfremt gennembrydningen er begrundet i hensynet til landbrugsdriften.
Denne betingelse er opfyldt, idet gennembrydningen er foretaget af hensyn
til samdriften med naboejendommen.

Fredningsnævnets afgørelse af 8. januar 1992 stadfæstes.

I afgørelsen har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Afgørelsen var enstemmig.

Med venlig hilsen

Else Brix Knudsen
fm.
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Sags nr.: F. 41/1994

Ved ansøgning f~emsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og
indgået den 1/6 1994 ha~ kommunen fo~ ejerne Pernille C~one Johansen.
og Claus T. Jensen anmodet om nævnets tilladelse til ombygning af tag-
konst~uktion samt udvidelse af 1. sal på den eksiste~ende bebyggelse
på matr. n~. 7 a Vinst~up by, Tyst~up.

Ejendommen e~ omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9
1968 om fredning af Tyst~up-Bavelse søerne.

Ejerne har tidligere f~emsendt et andet p~ojekt, F. 30/1994,
de~ anses frafaldet ved modtagelsen af nuværende p~ojekt.

Vestsjællands Amtskommune ha~ til brug fo~ nævnets behandling
af den tidligere sag bl.a. bemæ~ket:
" Ejendommen ligger i f~edningens Zone II, hvor i medfø~ af § 1 arealer-
ne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes ka-

tf) rakter af landbrugs- eller skovbrugsejendomme opretholdes. Ejendommen
ligger i det område i Vinstrup, der i fredningskendelsen benævnes som
Zone IIb, hvor lokal bebyggelse kan ske i overensstemmelse med § 7.
Det hedder heri, at det er tilladt at opføre bygninger til lokal hel-»~æ':7

7' :::] ~ ~

; ~ ~ iTsb~ug efter forud af nævnet indhentet godkendelse af byggeriets ud-:'z I 8o ....()) ;J (JQ ieende og,placering.
f'J ,..,2: ~

~'~ Sm landsbyen Vinstrup bemærkes i øvrigt, at den i Regionplan 1993-2004
..c ~ ....
~~ er karakteriseret som "Særligt bevaringsværdig". Om sådanne by,er hedder
O(tlO Si' det i Fredningsplan 1985: " I de udpegede særligt oevaringsværdige byer..c~

skal bebyggelse med tilhørende omgivelser af værdi for bymiljøet beva-
res. Ændring af bestående bebyggelse bør ske under videst mulig hensyn-
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4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5)12 08 63
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tagen til de bygningskulturelle værdier".

• Om det nu ansøgte projekt har Vestsjællands Amtskommune bemær-
ket:
" AnsØgerne har herefter til amtet fremsendt vedlagte revidered~rp~ok~
jekt til tagetagens udformning. I -dette projekt rejses tagetagen direkte
over underetagens bygningskrop uden udkragning langs vestfacaden, og de
to overdækkede terrasser ved bygningens sydgavl er ligeledes udgået af
projektet. Taget udformes som et teglhængt saddeltag uden afvalmning el-
ler væsentlige udhæng. I tagfladen indsættes beskedne kviste med tag og
sider af zink.
Forvaltningen anbefaler Fredningsnævnet at give tilladelse til dette pro-

tt jekt, som er i god overensstemmelse med lokal byggeskik. Det vil med-
virke til at bevare bygningsmiljøet i Vinstrup i overensstemmelse med
Regionplanens og fredningens intentioner".

Det fremgår af sagens akter om farver:

Tegl: Koralrøde
Stern og vindskeder: Hvide
Gavle: Hvide
Døre og vinduer: Hvide

tt Murværk: Gult
Bindingsværk: Gråt
Kviste: Tag og sider består af zink.

Nævnets afgørelse.
Idet det nu fremsendte projekt til ombygnmgaf tagkonstruktion og

udvidelse af ejendommens 1. sal ikke findes at stride mod den tinglyste
frednings formål, tillader nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslo-

.
vens § 50, stk. 1. at byggeriet udføres i overensstemmelse med ae frem-
sendte tegninger med farver og i materialer som anført.
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• 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-
~ige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberetttigede. Hvis klagefristen udløber
en lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skri~tligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,

~;(~~nz;:gemyndighede:;~~det. . .

~'Hansen ~k B.y~~t~~Dnette

Kopi af tilladelsen er sendt til:

Fuglebjerg kommune, teknisk forvaltning, Byagervej 1, Fuglebjerg
Perni~le Crone Johansen og Claus T. jensen, Tystrupvej 36, Vinstrup
V~stsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Fuglebjerg kommune
Teknisk forvaltning -,

4250 Fuglebjerg
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Afgørelser - Reg. nr.: 02606.01

Dispensationer i perioden: 27-01-1995 - 06-10-1998



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

3 O JAN. 1995

FREDNINGSNÆVNET for
Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Næstved, den 27. jan. 1995

F. 82/1994 jvf. F. 41/1991

I skrivelse af 16/12 1994 har Vestsjællands Amtskommune meddelt næv-

net:

" Den 22. maj 1991 gav Fredningsnævnet Slagelse Skiklub tilladelse til en skihejs i
det fredede område ved Tystrup sø. Tilladelsen blev meddelt midlertidigt, foreløbigt

for 3 år. Kopi af Tilladelsen er vedlagt. Tilladelsen er nu udløbet og Slagelse Skiklub

har derfor i brev af 10. december 1994 søgt om tilladelse til opstilling af tovlift på

"Bavnen" i Hørhaven i perioden 15. november - 15. april.

Forvaltningen har forelagt sagen for Odsherred Statsskovdistrikt, som telefonisk

har oplyst, at kontrakten med Slagelse Skiklub om opstillingen for et par år siden

blev forlænget for en periode af foreløbigt 5 år.

Forvaltningen skal på den baggrund anbefale, at tilladelsen forlænges til 15. april 1999 på

de hidtidige vilkår:

,e -Skihejsen må kun opstilles ved skiføre.

- Når den ikke er opstillet, kan den opbevares i trækasser, som så vidt muligt skal place-

res langs hegnet i områdets sydskel.

- Uden for perioden 15. november - 15. april skal skihejsen være fjernet for området".

Nævnets afgørelse

enAt.n
~jlJIll· j,terlet ~
Skov a~'N:::.turstyrelsen
J.nr. SN \ 1.. \ \ I\..-( - 000 '1

Som påtaleberettiget af Overfredningsnævnets kendelse af 20/4 1964 medde-

les herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet det ansøgte ikke findes

i strid med fredningen~ formål, at den midlertidige tilladelse til opstilling af skihejs forlæn-

ges til 15/4 1999 på ovenfor af amtet fastsatte vilkår.
0.'.-,/ ~~
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Erik B. G~
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Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. KJagefristen er 4 uger

fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udlø-

ber 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 medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet.

Kopi af kendelsen er sendt til:

Slagelse Skiklub v/Arne Jensen, Fruegade 2 A, 4200 Slagelse

Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing SJ

Fuglebjerg kommune, teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Slagelse Skiklub

v/Arne Jensen

Fruegade 2 A

4200 Slagelse
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

Næstved, den 5. april 1995

J. nr. F. 8/1995

Ved skrivelse indgået den 1/3 1995 har De ansøgt om nævnets til-

ladelse til opførelse af et brændeskur på Deres ejendom matr. nr. 11 h Vin-

strup by, Tystrup.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amtskommune,

der den 8/3 1995 har udtalt:

" Med påtegning af 2. marts 1995 på ansøgning af 27. februar 1995 fra Vibeke

og Knud Dahl beder Fredningsnævnet om en redegørelse for de fredningsmæs-

sige forhold i ovennævnte sag. I den anledning bemærkes:

Den vestlige del af ejenommen er placeret i Zone II i det område, der er fredet ved

Overfredningsnævnets kendelse af 6. septemver 1968. Om bebyggelse her hed-

der det i fredningskendelsens § 8, at der ikke må opføres nogen art af bygninger

og der må ikke anbringes eller opsættes boder eller skure. Men i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 kan Fredningsnævnet meddele dispensation

fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod frednin-

gens formål. Som eksempel på, hvad der kan dispenseres til nævnes i Vejledning

om Naturbeskyttelsesloven s. 143 opførelse af en carport el. lign.

Det er Natur & Miljø's opfattelse, at der ikke ved opførelsen af det beskedne bræn-

deskur i materialer og farver som den eksisterende bebyggelse på grunden, tiI-

sidesættes hensyn, som fredningskendelsen tilsigter at varetage. Det anbefales

derfor, at der meddeles den for byggeriet nødvendige dispensation fra Overfred-

ningsnævnets kendelse".

I skrivelse af 11/3 1995 har De oplyst, at brændeskuret får:

"Samme farve som på det eksisterende hus, nemlig nøddebrun træbeskyttelses-

middel" .

.,~:ov-og N;~';uJ'stvrf:J;,;t::n
j.nr. SN \ 1.\ \ \ \..{·-cao ~
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Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med Over-

fredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af det ansøgte brændeskur
med den angivne beliggenhed i den angivne farve.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,
2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-
gede. 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, medmindre
klagemyndigehden bestemmer andet. ~

~ Annette Dahlerup

Kopi af afgørelsen sendes til:
Vibeke og Knud Dahl, Tystrupvej 57,4250 Fuglebjerg
Fuglebjerg kommune, Teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vlArne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted.

Vibeke og Knud Dahl
Tystrupvej 57
4250 Fuglebjerg
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IFREDNINGSNÆVNET

for Vestsjællands Amt

Skomagerrækken 3

4700 Næstved

Tlf. 53 72 06 62
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Næstved, den 20. april 1995

J. nr. F. 17/1995

Ved skrivelse af 29/3 1995 har forvaltningen for ejeren Carlo Kjel-

kvist ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse af eksisterende lade med

placering af gyllebeholder på ejendommen matr. nr. 6 f m. fl. Tystrup by, Ty-

strup.

Ved sagens fremsendelse har forvaltningen bemærket om de to

projekter:

" Begge kræver Fredningsnævnets tilladelse fordi, det ønskede byggeri lig-

ger i zone II i det område, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse

af 6. september 1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne.

I medfør af bestemmelserne for zone II § 1 skal arealerne bevares i deres nu-

værende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skov-

brugsejendomme opretholdes.

I medfør af § 6 må ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nødven-

dige bygninger ikke påbegyndes, før tegninger og planer for bygningen er god-

kendt af Fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning og ombygning

af eksisterende anden bebyggelse".

Forvaltningen anbefaler tilladelse til en 200 m2 udvidelse af eksisteren-

de lade og tilladelse til at opføre en 1300 m3 gylletank syd for laden.

I amtet redegørelse er nærmere anført:

"
Tilbygning til lade

Laden, der ligger på matr. nr. 8 a Vinstrup by, Tystrup, ønskes forlænget mod

vest, til den side der vender væk fra Tystrupvej. Herved bliver tilbygningens syn-

lighed fra Tystrupvej begrænset mest muligt.

Der vil ikke efter forvaltningen opfattelse ske en tilsidesættelse af de hensyn,

.a der tilsigtes til varetaget med fredningskendelsen.
(~Miljøministeriet

Skov- c:; :r:·Jaturstyrelsen p(
J.nr. SN \ 2. \\ 1'-\ - o 00 y.
Akt. nr. ~ '7



• Til laden udvendjg bru€Jestag af grå eternit B-6 bølgeplade, trempelbeklædning

og gavltrekanter af ståltrapezplader i svenskrød og facaderne holdes hvide, lige-

ledes i ståltrapezplader. Ståltrapezpladen minder om en træbeklædning, system

1 på 2.

I den anledning bemærkes: Fredningsnævnet gav i skrivelse af 11. september 1989

(F. 65/1989) tilladelse til opførelse af ca. 480 m2 stor ladebygning på ejendommen,

hvortil ejeren nu ønsker at foretage en tilbygning. Videre gav Fredningsnævnet til-

ladeise til opførelse af ladetilbygning i skrivelse af 23. april 1992 (F. 63/1992).

Forvaltningen kan derfor anbefale, at der meddeles den for byggeriet nødvendige

godkendelse af det fremsendte tegningsmateriale, idet det forudsættes dog, at

materialevalget bliver som den eksisterende bygnings .• Opførelse af gylletank.

Ejeren, Carlo Kjelkvist ønsker at opføre en 1300 m3 gylletank. Af ansøgningens

tegningsmateriale fremgår det at gylletanken ønskes placeret på matr. nr. 8 a

Vinstrup by, Tystrup, 50 m syd for den oven nævnte ladebygning og 5 m øst for

skel til matr. nr. 9-k Vinstrup by, Tystrup. Begge matr. nr. tilhører ansøgeren.

For gylletanken gælder, at ejendommen ligger i landzone og da ejeren driver flere

ejendomme, er at betragte som et fællesanlæg, hvilket kræver landzonetilladelse.

Forvaltningen har under sagsbehandlingen lagt vægt på at gylletanken ikke kom

til at ligge isoleret i forhold til den øvrige landbrugsbebyggelse på ejendommen.

Da matr. nr. 8-a og 9-k Vinstrup by, Tystrup ejes af ansøger kan gylletanken pla-

ceres nærmere end 15 m til naboskel jf. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dy-

rehold, husdyrsgødning, ensilage m.v. (Bekendtgørelse nr. 1159 af den 19. decem-

ber 1994). Afstanden på 5 m bibeholdes derfor.

Afstanden til den eksisterende lade er sat til max 10m for at give færdselsmulighed

mellem tanken og laden. Med disse begrænsninger flyttes gylletankens placering

ca. 40 m mod nordnordvest i forhold til det ansøgte.

Med denne placering vil en eventuel fremtidig udbygning i området ikke fysisk for-

hindres, og gylletanken vil ligge skjult på vestsiden af sådan en bygning. Der gøres

særligt opmærksom på at amtet hermed ikke har taget stilling til mulighederne for

at give en fremtidig tilladelse til yderligere udvidelser.

I forbindelse med opførelsen skal der etableres en afskærmende beplantning rundt

om gylletanken med en åbning mod nord. Herved vil udsigten og den landskabelige

oplevelse i området sydøst for Vinstrup bibeholdes.

Det bemærkes at Natur & Miljø er bekendt med, at der er en bevarende lokalplan



• fer Vinstrup under udarbejdelse. Placeringen af gylletanken sker udenfor lokalpIan-

området, og i en afstand der overstiger 50 m til nabobebyggeIse, jf. oven nævnte

bekendtgørelse.

Gylletanken forventes at blive en Møn tank i beton. Denne består af betongrå tank-

elementer sammenholdt med spændwirer. Betonelementerne har lodrette spor.

Tilladelsen er meddelt på vilkår:

* at tanken placeres så afstanden mellem tank og eksisterende lade er max 10m

og afstand til eget markhegn 5 m, ioverensstemmelse med vedlagte rids,

* at tankens højde maksimalt er 2 m over eksisterende terræn, målt ved beholde-

rens østside,

* at der etableres og stedse vedligeholdes en afskærmende beplantning i henhold

til ovennævnte rids,

* at der ikke opsættes reklamer eller anden skiltning,

* at tanken fremstår i sin betongrå farve, samt

* at tanken fjernes, hvis den har været ude af brug i mere end 2 år.

Amtet kan herefter konkludere, at der ansøgte ikke vil have landskabeligt uheldige

virkninger, forudsat at beplantning rundt gylletanken bliver korrekt og rettidig etable-

ret.

Forvaltningen kan derfor anbefale, at der meddeles den for byggeriet nødvendige

godkendelse under forudsætning af, at oven nævnte vilkår og den ændrede place-

ring i henhold til det ansøgte accepteres".

Nævnets afgørelse.

Idet det af Vestsjællands Amtskommune anbefalede byggeri ikke findes

at stride mod formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 medde-

les det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader udvidel-

se af laden samt etablering af gylletanken i overensstemmelse med amtets for-

an anførte vilkår, herunder om afskærmende beplantning. Det overlades til Vest-

sjællands Amtskommune Natur & Miljø at bestemme beplantningens art og ud-

strækning.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natur-

beskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-



gede. Hvis klagefnsten 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-

~:rdigheden b@2~~/
~ansen /E1f{B.ljQeFnf~ AnnetteDahlerup

Kopi af afgørelsen sendes til:

Carlo Kjelkvist, Hørhavevej 2,4250 Fuglebjerg

Fuglebjerg kommune, teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen

Drosselvej 12, 4100 Ringsted.

Vestsjællands Amtskommune

Natur & Miljø

Alleen 15

4180 Sorø
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FREDNINGSNÆVNET for
Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

Næstved, den 9. maj 1995

J. nr. F.l28/1995

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune

den 28/4 1995 har kommunen anmodet om nævnets tilladelse til opsætning

af blå flag og redningspost samt informationstavle ved Tystrup sø på matr. nr.

1 a Frederikskilde, Lynge.

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsen-

delse bemærket:

" Amtsrådet har givet tilladelse til, at der ved den nordlige indgang til området

vest for stien kan opstilles informationstavle og flagstang ved siden af den eksi-

sterende vejviser, samt at der midt på området i tilknytning til den eksistemde be-

plantning kan opstilles en redningspost. Tilladelsen er meddelt på vilkår, at opstil-

lingen kun finder sted i selve badesæsonen. Kopi af tilladelse vedlægges.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. april 1964 vedr.

fredning af området ved Tystrup sø. I medfør af kendselsens s. 18 øverst er det

ikke tilladt i området at opsætte master eller andre indretninger uden Frednings-

nævnets tilladelse. Derfor kan tilladelsen først udnyttes, når også Fredningsnæv-

nets tilladelse foreligger. Sagen oversendes hermed til Fredningsnævnet med an-

befaling af, at den fornødne tilladelse meddeles.

Amtet har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at initiativet støtter turismen i om-

rådet, samt på, at der kun er tale om opstilling en begrænset del af året og der ikke

med en tilladelse ivæsentlig grad tilsidesættes hensyn som naturbeskyttelsesle-

ven skal varetage, idet området i forvejen ikke er uberørt natur'

Nævnets afgørelse ..

Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med Overfrednings-

nævnets kendelse af 20/4 1964 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1 i badesæsonen tillader opsætning af flag, redningspost
eiljøministeriet

Slmv- 0J rTaturstyrelsen
J.nr. SN 12 l\ l\..{- 000 l{ ~
Akt. nr. 4(



og info-tavle parallelt med Amtets tilladelse af 18/4 1995.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natur-

beskyttelseslovens §50, jvf .. § 66 stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. KJage-

fristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

gede. 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, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet.

~g(~
Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:

Sorø Kommune, teknisk forvaltning, 4180 Sorø

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København K

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12,4100 Ringsted.

Sorø Kommune

Teknisk forvaltning

4180 Sorø



Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Skomagerrækken 3

4700 Næstved

Tlf. 53 72 06 62
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Næstved, den 9. maj 1995

J. nr. F. 27/1995

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune

den 12/4 1995 har De ansøgt om nævnets tilladelse til udskiftning af tag mate-

riale på bygningerne på matr. nr. 1 g m.fl. Vinstrup by, Tystrup.

Det fremgår af ansøgningen, at tagbelægningen i øjeblikket består:

"af grå cement tagsten på den ene halvdel og brune eternit plader på den an-

den".

Der ønskes istedet lagt røde teglsten.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsen-

delse bemærket:

"Ejendommen er beliggende i zone" de fredede arealer ved Tystrup-Bavelse sø-

erne jf, Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. Her må ombyg-

ning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger ikke påbegyn-

des, før tegninger og planer er godkendt af Fredningsnævnet.

Udskiftning af tag materiale falder efter forvaltningens opfattelse ind under denne

bestemmelse. Forvaltningen kan anbefale, at der meddeles tilladelse til den ansøg-

te udskiftning, idet der ikke herved tilsidesættes hensyn, som fredningen tilsigter at

varetage".

Nævnets afgørelse.

Idet den ønskede udskiftning af tagmateriale til røde teglsten ikke findes

i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, meddeles

der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillaldelse hertil som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natur-

beskyttelseslovens §50 jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

-ll' t fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberet-_llOmmIS e re1

f:-JIwv-~~:l'.;asurstyreisen
J.nr. SN \.:t \ l / lf - 000 lf
Akt. nr. \.{O



tigede. 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, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet.

/ q/ ~~.C,:P:J//~
"/Jens Hansen -Erik. e ga d

Kopi af afgørelsen sendes til:
Kenth Poulsen, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Fuglebjerg kommune, teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Hr. Kenth Poulsen
Hørhavevej 1, Vinstrup
4250 Fuglebjerg



Modtaget l
Skov- og Natursryratsen

, \-'I Ar 1995 onsdag den 19/5 kJ. 14;00 foretog Fredningsnævnet for Vestsjæl-

lands Amt bestående af formanden, civildommer Erik B. Neergaard, Næst-

ved, det amtsrådvaJgte medlem Annette Dahlerup, Jyderup og det lokale

medlem Jens Hansen. Fuglebjerg møde i Fuglebjerg kommune.

QCoOCo ,01
Der foretages:

F.14/1995 Sag om ombygning af stuehuset på

matr. nr. 2 a Vinstrup by, Tystrup med

bl.a. en tvillingefrontspids og ovenlysvin-

due på 3,6 x 3,4 m i tagfladen uanset

Overfredningsnævnets kendelse af 6/9

1968.

Der fremlagdes ansøgning af 10/3 1995 med bilag ialt 7 stk.

Mødt var:

for ejeren Kent Poulsen

for Vestsjællands Amt Jørgen Birkedal

for Danmarks Naturfredningsforening Arne Kjeldahl og Karen Danielsen

Fuglebjerg kommune var indvarslet, men ikke mødt.

•
Jørgen Birkedal forelagde sagen og redegjorde for, hvorfor Vestsjæl-

lands Amt finder ikke at kunne anbefale tvillingefrontspids og ovenlys i taget som

ansøgt.

Kent Poulsen gennemgik og begrundede projektet. Han finder ikke, at

projektet er i strid med egnens byggeskik. Huset er opført i 1903. Han foreviste en

række fotos af nærliggende ejendomme, der alle har 1 frontspids eller kviste i ta-

get.

Jørgen Birkedal bemærkede, at et konkret projekt er forelagt amtet og

alene det er behandlet af amtet.

Ejendommen blev nærmere besigtiget. Ejeren påviste,hvor ovenlysvinduet

ønskes anbragt i taget. En egentlig tegning foreligger endnu ikke.

Danmarks Naturfrednings Forenings repræsentanter kunne ikke anbefale

det ansøgte men finder, at der bør skabes mulighed for anden mulighed for vindue i

taget. Endvidere kan en frontspids mod gårdspladsen godkendes. Den ansøgte tvil-

f Iingefrontspids findes for fremmed.
e;\,iil ioministeriet

~-:;kov- '_'~ f,!:::.tL:.l'styn.::1sen
,j.nr. Si'l 12 t \ 1'1 - 000 lf ~
Akt. nr. 4 Q,
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Nævnet foretog votering.

Nævnets medlemmer vedtog i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1 at tillade ydermure pudset og hvidmalet samt at tagets cementtagsten udskif-

tes med røde tegl.

Nævnet finder ikke på det foreliggende grundlag -uden egentlige bygnings-

tegninger - at kunne tillade omplacering samt yderligere Velux vinduer i taget mod

søsiden. Den ansøgte tvillingefrontspids findes for egnsfremmed og i strid med

fredningens formål, hvorfor den ikke kan godkendes. En frontspids i overensstem-

melse med traditionel byggeskik kan forventes godkendt efter forelæggelse af nyt

projekt.

Det ansøgte ovenlysvindue findes endvidere som egnsfremmed ikke at

kunne tillades. Yderligere Velux vinduer i tagets side mod søen kan ved forelæggel-

se af nyt projekt herom forventes godkendt.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Jens Hansen Erik B. Neergaard Annette Dahlerup

•
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

gede. 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, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet.

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.

(-
Fredningsnævnet i Næstved, d~J9. maj tS95---..-;:"'1

ij)~~
, ~Erik if.~N;;:;r:a;;rd~
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Næstved, den 26. juli 1995

J. nr. F. 35/1995

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og

indgået den 14/6 1995 har De for ejeren Kent Poulsen anmodet om nævnets

tilladelse til ombygning af tagetagen på stuehuset på ejendommen matr. nr. 2 a

Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsen-

delse til nævnet nærmere redegjort for sagen således:

" I brev af 23. marts 1995 fremsendte forvaltningen ovennævnte sag til Frednings-

nævnet med en delvis anbefaling af det ansøgte. Dog kunne den ansøgte facade-

udformning ikke anbefales. Nævnet har i sin kendelse af 19. maj 1995 tilkendegi-

vet, at en frontspids i overensstemmelse med traditionel byggeskik kan forventes

godkendt efter forelæggelse af et nyt projekt. Nævnet finder endvidere, at det an-

søgte ovenlysvindue i nordfacaden er egnsfremmed og ikke kan tillades. Yderlige-

re Velux-vinduer i tagets side kan ved forelæggelse af nyt projekt herom forventes

godkendt.

Bygningerne ligger iZone II i det område, der er fredet ved Overfredningsnævnets

kendelse af 6. september 1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søer-

ne. I medfør af bestemmelseme for Zone II § 1 skal arealeme bevares i deres nu-

værende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugs-

ejendomme opretholdes. I medfør af § 6 må ombygning af de til bestående land-

eller skovbrug nødvendige bygninger ikke påbegyndes, før tegninger og planer for

bygningen er godkendt af Fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning til

og ombygning af eksisterende anden bebyggelse.

Forvaltningen har ved et møde den 1. juni med ansøgerens rådgiver, arkitekt m.a.a.

Gorm Schmidt, drøftet forskellige muligheder for udformningen af facaderne. Gorm

Schmidt har herefter med brev af 6. juni 1995 fremsendt forslag til reviderede faca-

deudformninger.

4,iommisteriet
Slwv- (~~Naturstyrelsen /
II;, ~:J \ l \~l\.{- I) C O ~ ~
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Sydfacaden udformes med en frontspids som anvist. Det oplyses. at vinduesud-

formningen vil blive bearbejdet. Forvaltningen kan anbefale denne udformning, men

det bør forudsættes, at vindueme på 1. sal udformes efter princippet "hul i mur".

Nordfacaden udformes med en lille frontspids, hvis tag forsynes med ovenlys. For-

valtningen kan anbefale denne udformning. Der er ikke angivet placering af Ve lux-

vinduer i tagfladen. Der er i øjeblikket opsat 3 Velux-vinduer i tagets østsende. I det

tidligere fremsendte projekt er der kun vist 2 tagvinduer i den fremtidige udformning.

Forvaltningen kan anbefale, at der udover frontspids tillades indsat i alt indtil 4 max

60 x 120 cm store vinduer i tagfladen. Såfremt ændringen af projektet med front-

spidsen medfører, at antallet af tagvinduer skal øges, vil det kunne ske, uden at sa-

gen på ny skal forelægges nævnet".

Nævnets afgørelse.

De nu ansøgte frontspidser mod gård - og søside finder nævnet ikke stri-

der mod formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968. Nævnet tillader

derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der foretages ombygning

med frontspidser som nu ansøgt. Der tillades isat 2 vinduer mod gården, der udfø-

res efter princippet "hul i mur", og den mindre frontspids mod søen tillades forsynet

med ovenlys. Endvidere tillades mod søen isat/flyttet indtil 4 60 x 120 cm store

Velux vinduer.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 8,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

gede. 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, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet.

a~A: t/ Erik B.~e'rg~/Jen~H n, -::'~
._;: ""'J' ///.J.H4 / ,r~ '/ ...... e::-.

Kopi af afgørelsen sendes til:

Kent Poulsen, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg



_ Arkitekt m.a.a. Gorm Schmidt,Brødresholm, Jorløsevej 37.4470 Svebølle

Fuglebjerg kommune, teknisk fONaltning, 4100 Ringsted

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amtskomnmune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12,4100 Ringsted.

Arkitekt m.a.a. Gorm Schmidt

Brødresholm, Jorløsevej 37

4470 Svebølle
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Næstved,den 26. juli 1995

J. nr. F. 34/1995

I skrivelse indgået den 7/6 1995 har Vestsjællands Amtskommune, Na-

tur & Miljø for Dem som ejer ansøgt om nævnets tilladelse til etablering af en 300

m2 stor kunstig sø på matr. nr. 5 a Tystrup by, Tystrup.

Søen ønskes etableret ca. 150 m øst for ejendommens bygninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968

zone II, hvorefter der ikke uden nævnets tilladelse må ske ændringer i terrænet.

Vestsjællands Amtskommune har i landzonetilladelse af 22/6 1995 efter

planlovens § 35 tilladt det ansøgte på nærmere angivne vilkår.

Nævnets afgørelse.

Da etablering af den ønskede sø ikke findes at stride mod formålet med

Overfredningsnævnets kendelse meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1 tillader søens etablering på vilkår som anført af amtet i

landzonetilladelsen .

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 8,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder.Klagefri-

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage berettige-

de. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettdiig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet. -4~
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Hr. arkitekt m .a.a. Gorm Schmidt
Brødresholm
Jorløsevej 37
4470 Svebølle

IJ <o 0<0 . C l
Dato: 20. dec. 1995

Reference' 1. nr ..

F.74/1995EBN/n

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 24/11
1995 har De for ejeren Kent Poulsen anmodet om nævnets tilladelse til at foretage ændring i
den af nævnet den 26/7 1995 F. 35/1995 tilladte ombygning af stuehuset på matr. nr. 2 a Vin-
strup by, Tystrup.

Bygningerne ligger i zone II i det område, der er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. I medfør
af bestemmelserne for zone II § 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at
ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. I medfør af § 6
må ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger ikke
påbegyndes, før tegninger og planer for bygningen er godkendt af Fredningsnævnet. Det
samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyggelse.

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
" Ved brev af 6. november 1995 har arkitekt Gorm Schmidt oplyst, at frontspidsen har vist sig
at være for dyr og derfor har måttet opgives. Gorm Schmidt fremsender en skitse til
udformning af nordfacaden med 6 stk. 60 x 120 cm Velux-vinduer indsat i tagfladen, heraf de
3 placeret samlet omtrent midt i tagfladen til erstatning for frontspidsen .
Natur & Miljø finder, at denne ændring ikke ligger inden for den tidligere meddelte tilladelse.
Natur & Miljø kan dog anbefale. at der meddeles tilladelse til det ændredede projekt, da gen-
nemførelsen af det ikke tilsidesætter hensyn, som fredningen skal varetage".

Nævnets afgørelse.
Den nu ansøgte udformning af stuehusets nord facade findes ikke at stride mod formå-

let med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968. Nævnet tillader derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der isættes 6 stk. 60 x 120 cm store Velux-vinduer i stuehu-
sets nordlige tagflade i overensstemmelse med den fremsendte tegning.

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

Afgør~lsen 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.e

MiljømmisteTlet
Skov- og NatutstyreJsen
J.nr.SN 'Z I~Jo:ta;er~;t3
AkLnr.l..f 7-

4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53727338)
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
:ømyndig nbestemmerandet#4~

~n en /Erik B. Neergaard Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Kent Poulsen, Hørgavevej 1, 4250 Fuglebjerg
Fuglebjerg kommune, Teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12" 4100 Ringsted•



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Vestsjællands Amtskommune
Natur & Miljø
Alleen 15
4180 Sorø

i.lodtaget :
Skov- og Naturstvrelsen

_' I,

Dato: 14. maj 1996

Reference: J. nr.

F.14/1996EBN/JJ

• Ved skrivelse indgået den 10/4 1996 har amtet for ejerne Hans og Poul Jensen an-
søgt om nævnets tilladelse til etablering af en sø på matt. nr. 5 a Tystrup bym Tystrup.

Amtet har ved sagens fremsendelse bemærket:
"I brev af 1. marts 1996 har amtet meddelt landzonetiIIadelse til ovennævnte sø. Søen ønskes
etableret i et område, der er fredet som Zone II i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968. Her må der ikke uden Fredningsnævnets tilladelse ske ændringer i terræ-
net.
Sagen fremsendes hermed til Fredningsnævnet med anbefaling af at en tilladelse meddeles,
idet der ikke ved etablering af søen tilsidesættes hensyn, som fredningen skal varetage.
Det bemærkes. at Nævnet tidligere har meddelt tilladelse til etablering af en sø øst for ejen-
dommens bygninger (re f. J. nr. F. 34/1995)."

Nævnets afgørelse.
Idet etablering af en sø som ansøgt ikke tindes at stride mod formålet med Overfred-

ningsnævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader søen med en placering og på vilkår som angivet i amtets zonetilla-
delse efter planloven af 1/3 1996 .• Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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 klageberenigede. 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
klagemyndigheden bestemmer andet.

./

Laue Wibor~,r0!es Han~~
-;/4;:'~~4:-e-&-<'~

I

MUJø. or Energiministeriet
Sk()ma~errækØidv. og Naturstyrelsen

J.nr.SN1~. !·:2ll)l(-00C ....{
Akt. nr. Lt ~

Telefon 53 72 {)6 62
(5372 73 38)

4700 Næstved



FREDNINGSNÆVNET
FOR 'JES'T'SJÆlJJ\NS AMT

*Civildommeren i Næstved

Dato:

Sags nr.: • 24/1994

Ved skrivelse indgået den 25/4 1994 har amtet for KongskiIde
friluftsgård ansøgt nævnet om tilladelse til etablering af natursti
for handicappede fra KongskiIde Friluftsgård til Tystrup sø på ejen-
dommen matr. nr. 8 Lynge Eskildstrup, Lynge.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne.

Som nærmere begrundelse for det ansøgte er anført:
"Amtet har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at området i Regi-
onsplanen er udlagt som besøgsområde. Der foregår allerede mange akti-
viteter i området og det vil være helt i tråd hermed også at forbedre
forholdene for de handicappede. Endvidere tilsidesættes der ikke med
en tilladelse hensyn, som naturbeskyttelsesloven skal varetage".

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har foranlediget af,
at stien anlægges mindre end 117 m fra højfoden til dysse 3623:30, ud-
talt:
" Skov- og Naturstyrelsen er enige med amtet i, at dyssen har en belig-
genhed, der gør den velegnet til formidling for handicappede. Da områ-
det er centrum for mange både natur- og kulturhistoriske aktiviteter
er det oplagt, at der skal tages hensyn til, at formidlingen kan nå ud
til så mange som muligt, herunder at der tages hensyn til de handicap-
pede. Skov- og Naturstyrelsen har derfor ingen indvendinger mod anlæg-
gelsen af stien under forudsætning af, at stien ikke kommer til at berø-
re selV~j~p~~~G~indet, cg at stien bliver så lidt iøjnefaldende som mu-

Skov- og Naturstyrelsen
ligt" ·J.nr.SN \':2.\\ 1\1 ~ oo~'-\'"' ~

Akt. nr. 2.9
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 73 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysnrnger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00



Nævnets afgørelse:
Idet det ans@gte ikke finqes at stride mQd 4et tingl~ste

fredningsformål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af naturstien med den if~g.
det fremsendte kortmateriale angivne beliggenhed.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2.
AfgØrelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade

38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.~cr~ cq- 'tt:
Ulla Koch ri B. Ne~rgaa

Kopi af tilladelsen sendes til:
Kongskiide Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø

~~,
Annette Dahleru~~~~

Sorø kommune, teknisk forvaltning, 4180 Sorø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KØbenhavn Ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 SorØ

Vestsjællands Amtskommune
Landskabsafdelingen
4180 Sorø



FREDNINGSNÆVNET
.for Vestsjællands Amt

Hr. Henning Kaab
Tystrupvej 26
Vinstrup
4250 Fuglebjerg

REG. NR. .) ~ o ~. O ,

Dato: 12. juli 1996

Reference J. nr

EBN/JJ F.26/1996

_e Ved ansøgning af 23/3 1996 fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den
14/5 1996 har De anmodet om nævnets tilladelse til udskiftning af tagmateriale på ejendom-
men matr. nr. 13 a Vinstrup by, Tystrup.
Ejendommen er omfattet af fredningen omkring Tystrup-Bavelse søerne jf. Overfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 og her henført til Zone Ub. Om bebyggelse i Zone U
gælder, at ombygning af de til bestående landbrug nødvendige bygninger først må
påbegyndes, når Fredningsnævnet har godkendt ombygningen.

Nævnet har den 7/3 1986. F. 19/1986, tilladt udskiftning aftagstene på stuehuset, at
taget forlænges 2,7 m imod vest og at taget forsynes med 3 kviste mod nord og 3 kviste mod
syd.

På foranledning af nævnet har De i skrivelse af 20/6 1996 præciseret Deres ansøgning
således:
..Min ansøgning om ændring af tag m. v. vedrørte alene stuehuset på ejendommen. Arbejdet
blev dengang påbegyndt, men ikke færdiggjort, dels fordi jeg startede som selvstændig tøm-
rermester og ikke kunne afse ressourcer til anvendelse på min egen ejendom, og dels p.g.a.e det valgte tagmateriales kvalitet ikke var i orden.
Taget fremstår nu ikke-færdiggjort med kun 2 ud af 6 kviste med den oprindelige tagbelæg-
ning. Konstruktion til forlængelsen af taget er færdiggjort og mangler nu kun taget. Taget er
nu så utæt, at det medfører skader på loft og vægge, ved at der nogle steder er mugdannelse
og andre steder forviter gibsplader .
Min ansøgning nu drejer sig kun om færdiggørelse af det arbejde, der blev tilladt ved Fred-
ningsnævnets skrivelse af 7. marts 1986, blot med en anden tagbelægning (decra) end jeg
dengang søgte om.
Tegningen fra 1986 vedlægges.
Udskiftning af tagene på avlsbygningerne er - ikke mindt af økonomiske grunde - helt uaktuel.
Jeg kan derfor ikke nu forpligte mig til en bestemt tagudskiftning på avlsbygningerne, men
tager det som en selvfølgelighed, at jeg til sin tid først kan skifte tagene ud efter at have søgt
og opnået Fredningsnævnets tilladelse".

Ved sagens fremsendelse den 14/5 1996 har Vestsjællands Amtskommune Natur &
Miljø udtalt:
"Til ansøgningen bemærkes, at der ikke i fredningskendelsen stilles krav om bestemte tagma-

\eiliØ- o~ Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ 1. \ l/l) -(>00 '-i
Akt. ~f.om{t:crrækkcn3

--J

~700 Næstved Tc1cfon53 72 06 62
(537273 38)
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tit terialeL Decra ståltegl er et nyt materiale. der på afstand kan minde om rigtige tegl. En af
materialets fordele er, at det er let og at en eksisterende tagkonstruktion derfor kan udnyttes.
Som ansøgningen er formuleret, går amtet ud fra, at alle tage skal udskiftes med sorte Decra
ståltegl og under den forudsætning kan det anbefales, at udskiftningen godkendes".

I skrivelse af 27/6 1996 har vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø suppleret sin
udtalelse således:

Det fremgår af brevet, at der alene er tale om udskiftning af taget på ejendommens
stuehus og at der senere vil blive taget stilling til, hvorvidt tagene på driftsbygningerne også
skal udskiftes. Endvidere viser tegningen. at der er tale om 6 kviste med saddeltag i hældning
som det øvrige tagværk.
Da der som nævnt ikke er taget stilling til evt. udskiftning af de øvrige tage på ejendommen,
frafalder amtet sin forudsætning om, at alle rage skal udskiftes med sorte Decra ståltegLAnbe-
falingen af udskiftningen af stuehusets tag fastholdes".

Næynets afgørelse..e Idet de nu præciserede ansøgte bygningstegninger ikke findes at stride mod formålet
med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader stuehusets tagmateriale udskiftet til sorte Decra ståltegl.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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

~

~agemy~~eden bestemmer ~~~~ M~/~
~ ~iCC:U/ ~,/It:?//
Jens Hansen // Erik B. erg ~

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, teknisk forvaltning, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Has tru P Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt• /
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Hr. arkitekt m.a.a.
Jan Mayner Hansen
Søndermarksvej 48
4200 Slagelse

f' : 1"~

Dato: 10. oktober 1996

Reference

EBN/J]
J. nr

F.63/1996

Ved skrivelse fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 17/9
1996 har De for ejeren Tina Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af hestestald/
garage på ejendommen matr. nr. 36 b og 39 Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Den 9. juni 1996 har amtet modtaget ansøgning om tilladelse til ovennævnte. Amtsrådet kan
imødekomme ansøgningen og har i henhold til § 65 i naturbeskyttelsesloven givet tilladelse til
opførelse af en 167 m2 stor kombineret hestestald og garage.
Ejendommen er beliggende i Zone II i Fredningen af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne jf.
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, hvor opførelse af de til bestående land-
brug nødvendige bygninger ikke må påbegyndes, før tegninger og planer af bygningen og
dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Derfor kan tilladelse først udnyttes, når fred-
ningsnævnet har meddelt den nødvendige godkendelse af projektet. Amtet anbefaler denne
godkendelse" .

Det fremgår af det tilsendte projekt og telefoniske oplysninger at taget på bygningen
vil blive pålagt røde vingetagsten og at vægge vil blive pudset/malet hvide.

Nævnets afgørelse

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med Overfredningsnævnets
kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af hestestald/garage med den angivne beliggenhed efter de fremsendte teg-
ninger i farver som ovenfor anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen.r.SN 1996 - \ 'J.. \ \ / '-\ -000 ~ a;(

\ •. nr,.:.... _Ic!=:'~ _

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(5372 73 38)
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemY~di h den bestemmer andet.

~ I//~ ~1~.
ens Ha en . t:f B. Neergaaro '-)

I /
,-,'

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Byagervej l, 4250 Fuglebjerg
Tina Hansen, Hestehavevej 6, 4250 Fuglebjerg
Arkitekt m.a.a. Jan Mayner Hansen, Søndermarksvej 48, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted



•

...J~UV-

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Vibeke og Knud Dahl
Tystrupvej 57
Vinstrup
4250 Fuglebjerg REG. NR. c:11o 010. O \ Dato: 17. juni 1997

Reference: J. nr. :
F.30/1997

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

l B JUNI 1997

EBN/J]

Ved ansøgning fremsendt gennem Fuglebjerg Kommune og Vestsjællands Amtskom-
mune, Natur & Miljø og indgået den 15/5 1997 har De anmodet om nævnets tilladelse til op-
førelse af tilbygning til eksisterende beboelseshus på matr. ur. 11 h Vinstrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet
bemærket:
"Fuglebjerg Kommune har den 26. marts fremsendt ansøgning af 21. marts 1997 fra Vibeke
og Knud Dahl om forlængelse af tidligere tilladelse til at opføre en tilbygning til den eksiste-
rende beboelse.
Bebyggelsen sker på den del af ejendommen, som ligger i Zone II i området fredet ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. I medfør af kendelsen må tilbygning til eksi-
sterende bebyggelse ikke ske, før tegninger og planer er godkendt af Fredningsnævnet.
Den tidligere tilladelse (F. 17/1993) blev meddelt i Fredningsnævnets brev af 11. maj 1993
med en gyldighed på 3 år. Den er således bortfaldt for et år siden.
Tilladelsen gjaldt en udvidelse på ca. 22 m2• Forvaltningen udtalte i forbindelse med sagens
behandling, at der ikke ved den meget begrænsede tilbygning, der ønskes foretaget, og som
holdes i samme stil og materialer som det eksisterende hus tilsidesættes hensyn, som fred-
ningskendelsen tilsigter at varetage. Forvaltningen anbefalede derfor Fredningsnævnet at
meddele den nødvendige tilladelse til tilbygningen.
Der søges nu om en mindre tilbygning, 14 m2 i modsætning til de tidligere 22 m2.

Forvaltningen kan fortsat anbefale, at der meddeles den nødvendige tilladelse til projektet".

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod fredningens formål meddeles det, at

nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader den nu ansøgte tilbygning på
14 m2 opført efter de tilsendte tegninger med de angivne farver, tag blågrå eternit og
vægbeklædning en på to i nøddebrun.

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

Afgørelsen kan påklages til N~turklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger

_. :.' , -~,~·t
, . l_'~n

4700 Næstved Telet'on 53 72 06 62
(5372733li)
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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
klagemyn1i~~~en bestemmer andet. '/ ~

~

• j/ "~' ~~ ~- /~ ~
,: .L"·' /(.:. fC-;:---~ ~/~:0
Jens Hansen JZfik B. Neergaard

.,

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Byagervej l, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted
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,FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt INDGÅET

- 7 JU LI 1997
C,vilreten i ~jæ'3tved

Fuglebjerg Kommune
Teknisk forvaltning
Byager~ej_l _
4250 Fuglebjerg

Dato: 8. juli 1997

Modtaget i
Sl(a"- ....(" ,l - .........I....~r

Reference: J. nr. :

F.34/1997 ;nEBN/JJ

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 30/5
1997 har kommunen for ejeren Catlo Kjeldkvist anmodet om nævnets tilladelse til opførelse
af en staldbygning på matr. nr. 8 a Vinstrup by, Tystrup, Tystrupvej 38, Vinstrup, 4250 Fug-
lebjerg.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelsesøerne. Det er i kendelsen henført til
fredningens Zone II. Her må opførelse af nødvendige bygninger til de bestående landbrug ikke
påbegyndes, før Fredningsnævnet har godkendt tegninger af bygningen og planer for dens
placering.
Sagen startede i januar 1997, hvor ejendommens ejer, Carlo Kjeldkvist søgte om tilladelse til
att opføre en svinestald på 11.,4 x 54,4 m sydøst for den eksisterende bebyggelse og sammen-
bygget med denne. Levnedsmiddelkontrollen fandt imidlertid, at der med denne placering
kunne blive problemer med klager over lugtgener. Der er herefter fremsendt et nyt projekt,
hvor stalden bliver 21,2 x 40,8 m og placeres syd for den eksisterende bebyggelse i en afstand
af 10 m fra denne og 10 m øst for den eksisterende gylletank. Den totale bygningshøjde er an-
givet til ca. 6,7 m.
Bygningen opføres med lyse facadeelementer , gavltrekanter af stålplade i svenskrød og stem
og vindskeder i svenskrød træværk. Tagbeklædningen bliver lyse eternitplader. Disse materia-
ler og farver svarer til det maskinhus, der ligger syd for ejendommens lidt ældre bebyggelse.
Dette maskinhus, som er opført I!1edFredningsnævnets tilladelse af 11. september 1989 (F.
65/1989), er på 18 x 27,5 m med en bygningshøjde på 7,5 m.
Selvom bygningen med sin størrelse bryder med de proportioner, der i øvrigt karakteriserer
landbrugs bygningerne inden for Tystrup-Bavelsefredningen, finder Natur & Miljø, at der må
meddeles tilladelse til den ansøgte bygning, som angives at være driftsmæssig nødvendig for
ejendommen. Den er bredere, end det eksisterende maskinhus, men i kraft af en lavere facade-
højde knap så høj. Bygningen vil skjule den gyllebeholder, der er givet tilladelse til på ejen-
dommen".

Foranlediget af at nævnet har anmodet Vestsjællands Amtskommune:
"---Om en vurdering af, om mulige lugtgener fra svinestalden kan anfægte fredningskendel-

Skomagerrækken 3
/ ; 1/ Y- c '

Akt nr. I C /~ I 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(5372 7338)
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sens bestemmelse om, at "arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand"."
har. VestSjællaftdAmtskomune, Natur & Miljø i sKrivelse af 24/6 1997 yderligere bemærket:
"at det på et møde på ejendommen den 28. februar 1997 af Levnedsmiddelkontrollen blev op-
lyst, at reglerne for udluftning fra svinestalden er overholdt. Ejeren har i det reviderede pro-
jekt flyttet stalden netop for at ~ndgå gener for de omboende.
Natur & Miljø finder ikke, at mulige lugtgener kan siges at ændre arealernes nuværende til-
stand" .

Næynets afgørelse.
Indledningsvis bemærkes, at det lægges til grund, at det er kommunen, der konkret

vurderer lugtgener uden for ejendommens areal og evt. stiller vilkår for at nedbringe gener.
Dernæst bemærkes, at det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med

Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 om arealer beliggende i fredningens Zone. II.
Under hensyn hertil meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1 tillader opførelse af staldbygningen med den efter de fremsendte tegninger angivne pla-
cering og i materialer og med farver som ansøgt.

• Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 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

~

ynd~.-?n bestemmer andet .

. d'~ 'i~
Jens Hansen prik B. eergaard Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Carlo Kjeldkvist, Tystrupvej 38, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Købnehavn K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted
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Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET~~
for Vestsjællands Amt II-~rl !h\r;G~.E7

Fuglebjerg KOmmune
Teknisk forvaltning
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg

Sko\{_o~~taget /
ato rstyrelsen

- 7 AUG. 1997
Dato: 5. a u g u s t 19 9 7

Reference: REG.NR.2~o~. 0\.
EBN/JJ

J. nr. :

F.47/1997

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 11/7
1997 har kommunen for ejeren Jørgen Frausing anmodet om nævnets tilladelse til foretagel-
se af om- og tilbygning af stuehuset på matr. nr. 2 a Kellerød by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968 vedr. fredning af arealer ved Tystrup-Bavelsesøerne og her henført til Zone II.
Her må ombygning af de bestående landbrug nødvendige bygninger ikke påbegyndes, før
tegninger og planer er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningens formål er bl.a. at opretholde karakteren af landbrugsejendommene. Den ansøgte
ombygning betyder, at der sættes kviste i tagfladen ud mod vejen og sker en forlængelse af
stuehuset væk fra vejen. Den ansøgte, overdækkede svalegang bliver kun i begrænset omfang
synlig fra offentlig vej. Alt i alt bliver der ikke tale om nogen væsentlig ændring af ejendom-
mens karakter.
På den baggrund anbefaler Natur & Miljø, at fredningsnævnet meddeler den nødvendige god-
kendelse af projektet".

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at være i strid med formålet med Overfrednings-

nævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader etablering af 2 kviste i tagets nordside samt tagets forlængelse med 3 m
i forbindelse med etablering af overdækket svalegang, alt i overenstemmeise 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) "afbl.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.

I ~"")-og :S:;.er:~:ninistcriet
~ .;- C .: l'~ ctLurstyrelsen
• ~i'J 1~G6 - \ ~ \~ \ \.{ -CJ Co l.f
A 'r.. l. nr.

\ \
Skomagerrækken 3 4700 Næstved T c1efon 53 72 06 62

(537273 38)
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• Rettidig kl4ge har opsætt~I1de virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
kl~gemy~ig den bestemmer andet. --..,

~

/' ~ ) ,('1\-',
pr. - (. 7 /~fZ I (C~

~// ~ J/I tf ~ -Z .--=-.L.\~ \.-'n;hle~n---'d"'-
ens Ha e'l'~ / Etik .. eergaard ~nnene Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen Frausing, Tystrupvej 4, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Narurfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Narurstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vi Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted

•

•



'FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

REG. NR.

Fuglebjerg kommune
Teknisk forvaltning
Byagervej l
4250 Fuglebjerg

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 -4 OKT. 1997

Dæo: 23. okt. 1997

Rererence:

FJIJJ
J. nr. :

F.68/1997

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og modtaget den
9/10 1997 har kommunen for ejeren Niels Kristian Pedersen anmodet om nævnets tilladelse
til at foretage bygningsændringer i forbindelse med udnyttelse af 1. sal til beboelse på ejen-
dommen matr. nr. 10 a Tystrup by, Tystrup.

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Natur & Miljø har på amtsrådets vegne imødekommet ansøgningen og i henhold til § 65 i
naturbeskyttelsesloven givet tilladelse til indsætning af vinduer i tagfladen, udskiftning af vin-
duer i øvrigt samt opstilling af skorsten.
Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne og her henført til Zone
II. I denne zone må ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger
ikke påbegyndes, før tegninger og planer for bygningen er godkendt af Fredningsnævnet.
Tilladelsen kan derfor først udnyttes, når Fredningsnævnets godkendelse foreligger. Natur &
Miljø fremsender hermed sagen til Fredningsnævnets behandling".

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har den 8/10 1997 meddelt tilladelse til
det ansøgte efter naturbeskyttelsesloven.

Nævnets afgørelse.
Idet de ansøgte bygningsændringer ikke findes i strid med Overfredningsnævnets ken-

delse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til-
lader udnyttelse af beboelseshusets l. sal med isætning af vinduer samt opstilling af skorsten i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet: inden 3 år, jf. narurbeskyttelses-
lovens § 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.

J nr [jt'J 18":0 7 Xl ; 71'7_
.,Akt nr. //,;.BøJ..",-l.:1:;:svel 8 4100 Ringsted Tdefor 5 3 6 1 2 2 66
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagem ndigheden- estemmer-andec ~I

, /' /
/"% ~~

~ I A
FIe irig Jørgensen0:

Kopi af kendelsen sendes til:
Tegnestuen Egen Vinding og Datter ApS, Rønnedevejj 18, 4100 Ringsted
Niels Kristian Pedersen, Lynge Byvej 27, 4180 Sorø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, viArne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 53 61 22 66

.- Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax--$361 2216

Egen Vinding og Datter ApS
Rønnedevej 18
4100 Ringsted

REG.NR. 2~o\o. (J \,

F87/97
jfr. F68/97

•
Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, den 11/12 1997 har Tegnestuen for ejeren Niels Kristi-
an Pedersen anmodet om nævnets tilladelse til at indsætte en
kvist med 'en "fransk altandør" i nordgavlen på beboelseshu-
set, beliggende på matr. nr. 10 a Tystrup by, Tystrup.

Nævnet har i sin afgørelse af 23/10 1997, F68/97, tilladt ud-
nyttelse af beboelseshusets 1. sal med isætning af vinduer
samt opstilling af en skorsten.

I sin afgørelse af 10/12 1997 har Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø, efter naturbeskyttelsesloven tilladt det nu ansøgte.

Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø bemærket:• "Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fred-
ning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne og her henført til
Zone II. I denne zone må ombygning af de til bestående land-
eller skovbrug nødvendige bygninger ikke påbegyndes, før teg-
ninger og planer for bygningen er godkendt af Fredningsnæv-
net."

Af Tegnestuen's ansøgning fremgår følgende om kvistens mat~-
rialer:

"Tag:
MI_og Energl"li'!l.~8~ :
J.nr SN 19qR ·\.',Zll \L(-OGOL(

- 6 JAN '/997
~. nr. \ ":>

sort tagpap
hvidmalet fugefrit plademateriale (eternit,
ment bunden spånplade eller lignende)

ce-



•

•

•

Dør: trædør, hvidmalet
Gelænder: Stålgelænder, metaliseret i grafitgrå og med

mahognihåndliste."

Nævnets afgørelse:

Idet den ansøgte bygningsændring ikke findes i strid med
Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til-
lader indsættelse i nordgavlen på beboelseshuset af en kvist
med en "fransk altandør" i materialer og farver som ovenfor
nævnt og samstemmende med Natur & Miljø's tilladelse af 10/12
1997.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,
2100 København Ø) af bla. 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 ~lagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gø~~lse, ~edmindre klagemyndi~ bestemmer andet.ø ,:::-//' Z.-- ,.- ~,- ?0 / (', n//t',-~-,/ ,/~/;./':/':-.--:::-.--c 71t~~ ~.-t~

./ Jens Hansen FIe j9 Jørgensen Annette

Kopi af kendelsen sen ~til'
Tegnestuen Egen Vinding og Datter ApS, Rønnedevej 18, 4100
Ringsted
Fuglebjerg Kommune, Byagervej l, 4250
Niels Kristian Pedersen, Lynge Byvej
ejendommen)
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-

Fuglebjerg
27, 4180 Sorø (ejer af

rø



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 53 61 22 66
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax-.$361 2216

Fuglebjerg Kommune
Teknisk Forvaltning
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg

REG. NR 2too~. O I
F8/98

•
I ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
jø, modtaget den 26/1 1998, har kommunen anmodet om nævnets
tilladelse til opstilling af et bus-læskur på matr. nr. 20 g
Vinstrup by, Tystrup.

Ved sagens fremsendelse har~Natur & Miljø bemærket:

"Der er tale om et skur 1,5 x 3 m og 2,8 m højt lukket på 3
sider og åbent på den fjerde. Skuret er hvidmalet og tagbe-
klædningen er plader med en teglstenslignende profil 'og far-
ve. Der foreligger ikke tegninger af skuret, men Fuglebjerg
Kommune har fremsendt fotos af et lignende skur.

Skuret placeres på en ejendom, der er fredet i medfør af
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. Ejendom-

• men ligger i fredningens område IIB, hvor der ud over bygnin-
ger til lokalt helårsbrug m.v. ikke må opføres nogen art af
bygninger, herunder boder, skure eller andre indretninger.

Natur & Miljø finder imidlertid, at der ikke vil ske en til-
sidesættelse af de hensyn, fredningen skal tilgodese, såfremt
Fredningsnævnet meddeler tilladelse til opstilling af et bus-
læskur på følgende vilkår:
- Skuret skal placeres ved ejendommens sydskel umiddelbart op

til den eksisterende beplantning i skel, så udsigten fra
f

Tystrupvej mod øst friholdes mest muligt.
- Skuret skal males i mørkegrønt eller mørkebrunt.
- Taget skal være et saddeltag og tagbeklædningen skal være

tagpap, gerne tagpap på lister.

Det bemærkes, at Fuglebj erg Kommune er landzonemyndighed i



Vinstrup By."

De af Natur & Miljø foreslåede vilkår for bus-læskurets op-
• stil-I-inger af nævnet forelag_t for Fugleb~_erg Kommune_, der i

skrivelse af 28/1 1998 har meddelt at kunne acceptere nævnte
betingelser.

Nævnets afgørelse:

Idet opstilling af et bus-Iæskur på ejendommen ikke findes i
strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9
1968 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader bus-Iæskurets opstilling med den
af Natur & Miljø angivne placering og iøvrigt på vilkår, som
indstillet af Natur & Miljø.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2..

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j~r. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,
2100 København Ø) af bla. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndi~~n bestemmer andet.

~f1~//L~ A4L'
~nrik Høier ~g Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
f

8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtighed bekræft'a~
Domme~ed, d~n /1/æ -:7J_

sus~nne~
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 53 61 22 66

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Eax 5361 2216

Fuglebjerg Kommune
Byagervej 1,
4250 Fuglebjerg

F14/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &

Miljø, den 17/2 1998 har kommunen for ejeren Marianne Hamborg
ansøgt om nævnets tilladelse til isætning af tagvinduer i
begge tagflader på beboelseshuset på ejendommen matr. nr. 20
h Vinstrup by, Tystrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968, zone II b, hvorefter en ombygning først må påbegyn-
des, når Fredningsnævnets godkendelse af tegninger forelig-
ger.

Det fremgår nærmere af ansøgningen, at det er i forbindelse
med indretningen af hele tagetagen i ejendommen til beboelse,
at der i sydsiden mod vejen ønskes isat endnu et vindue og i
nordsiden endnu 3 vinduer. Alle vinduer bliver som de eksi-
sterende tagvinduer.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fred-
ningsnævnet giver godkendelse til det ansøgte. Efter Natur &
Miljø's opfattelse tilsidesættes der ikke ved indsætning af
flere vinduer, som ansøgt i de 2 tagflader, hensyn, som fred-
ningen skal varetage.

Nævnets afgørelse:

•Idet de ansøgte bygningsændringer ikke findes i strid med
Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, tillades det l

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at der isæt-
4t tes 4 velux-tagvinduer i tagfladen, som ansøgt i overensstem-

M'fi E melse med de fremsendte tegninger.
I 0- og nerQfmlnlm,r1øt

J.nrSN1QQR \~\l\q-oaol.-~

- 3 l"JIi:J. 1998
\ l.



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
" år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter na~urb~skytt~laeslovens § 43, jfr. § 87,

stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet .

..~~~~~~l!IiJt{J~
Flemrn~g/Jørgensen punner Nielsen

/

v// ~.

Kopi af kendelsen sendes til:
Marianne og Hans Jørn Hamborg, Tystrupvej 49A, Vinstrup, 4250
Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 80-
rø

•



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. S3 61 22 66
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax53612116

Henning Kaab
Tystrupvej 26, Vinstrup
4250 Fuglebjerg

14/4 1998

F23/98
REG. NR. 2 ~O la 0\

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Milj ø, den 17/3 1998, har De anmodet om nævnets tilladelse
til at udskifte tagbelægningen på ejendommens driftsbygnin-
ger.
Det oplyses, at tagbelægningen ændres fra eternit til sort
Decra ståltegl, således som det allerede er sket på stuehu-
set.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen er omfattet af fredningen omkring Tystrup-Bavel-
sesøerne , jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 og her henført til Zone IIB. Om bebyggelse i denne zone
gælder, at ombygning af de til bestående landbrug nødvendige
bygninger først må påbegyndes, når Fredningsnævnet har god-
kendt projektet.

Natur & Miljø anbefalede i brev af 14. maj 1996 til Fred-
ningsnævnet en tilladelse til udskiftning af stuehusets tag
under forudsætning af, at alle ejendommens tage blev udskif-
tet til samme materiale. Det er fortsættelsen af dette pro-
jekt, der nu går i gang. Derfor anbefales udskiftningen over
for Fredningsnævnet."

Nævnets afgørelse: ,

Indledningsvis bemærkes, at nævnet i sin afgørelse af 12/7
1996, F26/96, har tilladt stuehusets tagmateriale udskiftet
til sorte Decra ståltegl.



Idet den nu ansøgte udskiftning af tagbelægningen på drifts-
bygning~rD~ 0~11~~ ik~~ finqes i st~id m~d formålet me~ Over-
fredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 meddeles det, at nævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader ud-
skiftning af driftsbygningernes tagbelægning fra eternit til
sort Decra ståltegl.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndighed~temmer andet.

/ ....,..-~--./y

iumiL
Henrik Høier

KOpi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommere!)., i3ffi.MfSd, den, /0- ~lf

@O/;:Jn~u
Susanne ToPsøe

o.ass.

,



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Claus Xavier

Den 6/10 1998
F78/98

Tystrupvej 40, Vinstrup
4250 Fuglebjerg

• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, modtaget af nævnet den 17/9 1997, har De ansøgt om
tilladelse til delvis udnyttelse af l. sal på det eksisteren-
de beboelseshus samt opførelse af brændeskur/redskabsrum på
matr. nr. 8 g Vinstrup by, Tystrup.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer ved Tystrup
Bavelse søerne jf.Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 196~ og her henført til (Zone II. Her må byggeri og om-
bygning af eksisterende bebyggelse ikke påbegyndes, før Fred-
ningsnævnet har godkendt tegningerne til projektet.

I den foreliggende sag er der tale om et traditionelt lands-
byhus. Den eneste udvendige ændring er isætning af en fransk
dobbeltdør i nordgavlen. Denne gavl er ikke meget synlig pga.
store træer ved huset. Der er tidligere i området (Tystrupvej
36) tilladt store glaspartier i gavlen mod søen. Natur & Mil-
jø kan anbefale en tilladelse, men skal dog ikke undlade at
bemærke, at man i den foreliggende sag finder, det ville være
mere i overensstemmelse med husets karakter, hvis der blot
var tale om en enkeltdør i nordgavlen.

Tilladelse til det ansøgte brændeskur kan anbefales uden for-
behold. "

I skrivelse af 18/9 1998 har nævnet forespurgt om Deres stil-
lingtagen til at isætte en enkeltdør i nordgavlen istedet for
en fransk dobbeltdør, samt om at tilsende nævnet en grundplan



med angivelse af mål for brændeskur/redskabsrum.

I skrivelse med bilag modtaget den 28/9 1998 har De nærmere
redegjort for de bygningsmæssige ændringer på beboelseshusets
l. sal, og herunder - for at få mest muligt naturligt lys -
fastholdt ansøgningen om en dobbeltdør i nordgavlen. Brænde-
skurets/redskabsrummets længde og bredde er angivet til ca.
4,5 x 2 m. Det beklædes med trykimprægnerede brædder, der ef-
ter l år behandles med Gori i en svenskrød farve. Taget mon-
teres med grønt tagpap og zinktagrender.

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med
.. Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1963. I medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. l tillader nævnet herefter
isætning af den ansøgte dobbeltdør i beboelseshusets nordgavl
i forbindelse med udnyttelse af husets l. sal. Endvidere til-
lades brændeskur/redskabsrum opført på det angivne sted i ma-
terialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddel t 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigh~estemm, fl /' /14:~ Ile:,), m,; nA:~Henrik Høier Flem~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej l, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-
rø



Udskriftens rigtighed bel<rætt6S

Dommerep}!Jl~' , d, cen 0()-f?
$1- !&1~

Susan e Topsøe
o.ass.

•
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REG. NR. 1loo lo. 0\

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1999, den 9/2 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet ved for-
manden, dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds-
valgte medlem Gunnner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem
Henrik Høier, Dalmose, møde i Fuglebjerg Kommune.

Der foretoges:

F84/98 Ansøgning fra ejerne Susanne og
Carlo Kjelkvist om tilladelse til
udstykning af 1 eller 2 parcel-
husgrunde fra matr. nr. 9 k Vin-
strup by, Tystrup, der er omfat-
tet af zone III i Overfrednings-
nævnets kendelse af 6/9 1968.

•

Der fremlagdes sagens bilag: A med underbilag 1-6, B og C.

•
Mødt var:
Ejerne, Susanne og Carlo Kjelkvist.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birke-
dal.
For Fuglebj erg Kommune formanden for Teknisk Udvalg Holger
Hansen og kommuneingeniør Flemming Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite formanden
Niels Otto Preuss.

Ejendommen med omliggende arealer blev besigtiget. Mødet blev
herefter forlagt til Fuglebjerg Kro.

~~
~~ævnets formand åbnede her mødet og redegjorde for bestemmel-~ en I

~ Z~erne i Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968.
-"'m

r ~::J
r 'j) m

.(~jerne redegjorde for ansøgningen. De har ikke endeligt taget
(.I -- 3"
t," ':3 ~tilling til, om der ønskes udstykning af l eller 2 ,grunde.

-- '.&~e ønsker først nævnets stillingtagen, inden der udarbejdes
0(7; 'k8et konkret byggepro]e t.
-C



På vegne Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, anbefalede Jørgen
Birkedal, at den ansøgte udstykning, som nu er et hul mellem
2 @~familiehuse, imød€kommes. En Debyggelse her vil ikke luk-
ke for udsynet fra vejen over de fredede arealer. En kommende
bebyggelse må tilpasses karakteren af bebyggelserne i Vin-
strup og hele det bevaringsværdige miljø.

på Fuglebj erg Kommunes vegne bemærkede Flemming Hansen, at
kommuneplanen giver mulighed for udstykning det ansøgte sted
som en hul-udfyldning. Kommunen har derfor meddelt zonetilla-
deIse.

•
på Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite I s vegne øn-
skede Niels Otto Preuss primært udarbejdelse af en bevarende
lokalplan for Vinstrup. Han har ingen indvendinger mod opfø-
relse af 1 hus på det areal, der ønskes udstykket, men for-
eningen bør forinden have tegninger af bebyggelsen til god-
kendelse. Han finder endvidere, at begrebet "lokal helårsbe-
boelse" bør tages forholdsvis håndfast af nævnet.

Jørgen Birkedal bemærkede hertil, at et oprindeligt kriterium
efter landzoneloven om 10kal tilknytning, for at kunne opfyl-
de vilkåret om "lokal helårsbeboelse", ved senere lovændrin-
ger er faldet bort.

Flemming Hansen bemærkede, at en bevarende lokalplan for nog-
le år siden var under udarbejdelse. Men efter beboerhenven-

• delser med indsigelser vedtog et flertal i kommunalbestyrel-
sen, at henlægge forslaget.

Teknisk Udvalgs formand Holger Hansen bemærkede vedr. arten
af bebyggelse på det udstykkede areal, at han vil forvente,
at udvalget vil foretrække kun 1 bebyggelse på det udstykkede
areal.

De fremmødte forlod mødet.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til, at det ansøgte areal på ca. 1.600 m2 er et
opadskrånende areal, regnet fra vejen, og fremtræder som et
hul i en række af huse, anses en udstykning ikke at være i



strid med formålet med Overfredningsnævnets
1968. De fredede arealers karakter af

kendelse af 6/9
landbrugs-/skov-

udstykning og be-brugsejendomme anses opretholdt, uanset
byggeIse af arealet.

en

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1 udstykning af arealet til opførelse af parcelhus-
bebyggelse. Forinden bebyggelse opføres, må bygningstegninger
og beskrivelser med beliggenhedsplan over bebyggelsen fore-
lægges nævnet til godkendelse.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagesfristen udløber en lørdag eller helligdag I forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser kan ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

'~

l" ~
"<;:y!?~ li

Flem~rgensen Ni sen
/1 /

/'_/'.

Kopi af kendelsen sendes til:
Susanne og Carlo Kjelkvist I Tystrupvej 38, Vinstrup , 4250
Fuglebjerg
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, att. Jørgen Birkedal, Alle-
en 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg Kommune, att. Flemming Hansen, Byagervej 1, 4250
Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Niels Otto
Preuss, Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K



•
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1999, den 9/2 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet ved for-
manden, dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds-
valgte medlem Gunner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem
Henrik Høier, Dalmose, møde i Fuglebjerg Kommune.

Der foretoges:

F85/98 Ansøgning fra Den Selvejende In-
stitution Hørhaven, v/Kenth Poul-
sen, om tilladelse til udstykning
og opførelse af 2 beboelseshuse,
hver med 3 lejligheder, på matr.
nr. 20 g Vinstrup by, Tystrup,
der er omfatteet af zone II B i
Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968.

Der fremlagdes sagens bilag: A med underbilag 1-6, B og C.

Mødt var:
For ejeren Kenth Poulsen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birke-
dal.
For Fuglebj erg Kommune, formanden for Teknisk Udvalg Holger
Hansen og kommuneingeniør Flemming Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite , formanden
Niels Otto Preuss.

Ejendommen blev besigtiget. Den Selvejende Institutions øvri-
ge ejendomme i Vinstrup blev ligeledes besigtiget, og alter-
nati ve byggemuligheder blev drøftet. Kenth Poulsen oplyste
herunder, at det ikke af økonomiske grunde er muligt at ind-
rette lejligheder i landbrugsejendommens "Sømarksgården"s ud-
længer. Institutionen har endvidere ikke grundlag for er-
hvervelse af yderligere arealer vest for Tybjergvej.

Mødet blev forlagt til Fuglebj erg Kro. Her åbnede nævnets
formand mødet og redegjorde for Overfredningsnævnets kendel-
ses' fredningsbestemmelser gældende for den ansøgte ejendom.



På Den Selvejende Institution Hørhavens vegne forelagde Kenthe Poulsen proj ektet. Institutionen er ca. 18 år gammel og har
nu 9 beboere, der fortrinsvis er skizofrene. Der søges en ef-
terbehandlingsform, der medfører, at eleverne kan leve, så
vidt muligt, en normal tilværelse. De nuværende beboere har
været på institutionen 6-15 år, hvorfor de må anses at have
lokal tilknytning til Vinstrup. Her har de deres arbejde, og
her sker den terapeutiske behandling. Elevernes alder er fra
27-44 år. Ambitionen med projektet er, at eleverne, der nu
bor på værelser, får tidsvarende boliger i tilknytning til
deres daglige aktiviteter.
Institutionens ejendomme er købt i 1980'erne og matr. nummer
20 g, der er den sidst tilkøbte, blev erhvervet i 1985. In-
sti tutionen råder ud over "Sømarksgården " over ejendomme på

.. matr. nr. 20 a og 4 b, der dels bruges til funktionærboliger,
og dels til elevernes ophold. Institutionen ejer også matr.
nr. 3 b, der er ubebygget.

Kenth Poulsen bemærkede endvidere, at han under besigtigelsen
har bemærket sig de interesser, nævnet varetager, hvorfor han
alternativt ansøger om placering af begge huse i den nordlige
halvdel af matr. nr. 20 g. Evt. ansøges der kun om opførelse
af l hus med denne placering.

..
Kommuneingeniør Flemming Hansen oplyste, at den af Den Selv-
ejende Institution ejede ejendom matr. nr. 3 b er på 612 m2•

Kommunens rammebestemmelser for udstykning af nye ejendomme
til beboelse er 700 m2, men den eksisterende udstykkede grund
på 612 m2 kan godt bebygges, naturligvis med overholdelse af
bebyggelsesprocenten på 25 %.

på Vestsjællands Amt, Natur & Miljø's vegne, bemærkede Jørgen
Birkedal, at opførelse af bebyggelse, specielt i den sydlige
del af matr. nr. 20 g, er uheldig og vil lukke et udkig fra
bygaden over landskabet. Vinstrup er karakteristisk ved en
vekslen mellem sluttede gaderum og udblik over landskabet.
Han bemærkede dertil, at matr. nr. 3 b ikke er omfattet af
fredningskendelsen. Men hvis der, ved bebyggelse af matr. nr.
3 b, ønskes tillagt jord fra matr. nr. 2 a, der er omfattet
af fredningen, kan der som vilkår for bebyggelse evt. fast-
lægges servitutbestemmelser på det tillagte areal, således at
formålet med fredningen herved ikke tilsidesættes.



På Fuglebjerg Kommunes vegne bemærkede Holger Hansen, at hvis
fredningskendelsens intentioner om udsyn skal bevares, så er
det kun muligt at placere 1 hus på matr. nr. 20 g, og kun mod
nord. Såfremt ejeren ønsker at opføre 2 bebyggelser, kan den
anden bebyggelse i så fald uden indsigelse opføres på matr.
nr. 3 b.

på Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomites vegne fandt
Niels Otto Preuss, at der kun bør tillades opført 1 hus, og
kun i den nordlige del af matr. nr. 20 g. Det andet hus kan i
stedet opføres på matr. nr. 3 b. Hvis husene opføres hver sit
sted, har han intet at invende mod, at de bliver ens. Men en
placering af 2 ens huse, som ansøgt på matr. nr. 20 g, vil
være forkert i landsbybilledet.

De fremmødte forlod mødet.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Ved sagens afgørelse lægger nævnet vægt på fredningens formål
med opretholdelse af ejendommenes karakter som landbrugsarea-
ler. I Vinstrup er - efter nævnets skøn - herved bevaret me-
get værdifulde udsyn, bl.a. fra Tystrupvej over markerne til
skov og sø i mellemrummene mellem eksisterende bebyggelser.
Såfremt den ansøgte udstykning med opførelse af 2 bebyggelser
øst for Tystrupvej tillades, vil udsynet fra vejen helt blive
umuliggjort.

Nævnet finder under hensyn hertil ikke grundlag for at dis-
pensere til udstykning og opførelse af de ansøgte 2 beboel-
seshuse på matr. nr. 20 g. Der meddeles derfor afslag på den
nu foreliggende ansøgning.

Nævnet tilkendegiver dernæst, at det ved ny ansøgning herom,
vil være sindet at tillade 1 bolig på matr. nr. 20 g indenfor
den meddelte landzonetilladelses rammer. Bebyggelsen, evt.
en af de ansøgte beboelseshuse , bør i så fald placeres så
nordligt og vestligt som muligt på matr. nr. 20 g. Der bør'e fastsættes restriktioner for beplantning syd og øst for en
sådan bebyggelse.
Den sydlige del af matr. nr. 20 g bør dernæst fortsat dyrkes
som markareal i forbindelse med "Sømarksgården"s jorder.



Nævnet har ingen bemærkninger til, at ny bebyggelse til det
angivne formål ikke skulle opfylde kriteriet om "lokal hel-
årsbeboel se" .

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagesfristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser kan ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede ~f-
gørelse, med mindre klagemyndighe~estemmer andet.

/ ,/

nnner N~

Kopi af kendelsen sendes til:

Den Selvejende Institution Hørhaven v/Kenth Poulsen, Hørhave-
vej l, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, att. Jørgen Birkedal, Alle-
en 15, 4180 Sorø
Fuglebj erg Kommune, att. Flemming Hansen, Byagervej l, 4250
Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Niels Otto
Preuss, Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K

Udskriftens rigtigh8d hr.>k~::p~:~::::'

DQmmer~i~~ . d, den :(,.J~ -J /1,V ~~ /~
Susanne o~søe

Q,ass.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
TlL 64 7l 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 20. januar 1999
Journal nr.: Frs. 17/98

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København ø.

Ved skrivelse af 1. april 1998 har Danmarks Naturfond ansøgt fredningsnævnet om til-
ladelse til opsætning af 1 stk. kraftfoderbeholder i tilknytning til malkestalden på fon-

• dens ejendom Skovsgaard, matr. nr. l-a Skovsgaard hgd., Humble, alt i overensstem-
melse med vedlagt tegning.

Ifølge fredningsnævnets kendelse af 10. december 1973 må der kun opføres bygninger,
der er nødvendige for landbrugsdriften og som bliver opført i tilknytning til eksisterende
bebyggelse. Fonden har oplyst, at det i forbindelse med opbygningen af en malkekobe-
sætning på ca. 90 malkekøer har vist sig hensigtsmæssigt at indrette kraftfoderautomater
til individuel fodertildeling. Foderautomaterne installeres i malkestalden, og foderfor-
syningen fremføres automatisk fra en kraftfoderbeholder, som rummer 13 tons, svarende
til et lastvognslæs.

•
Beholderen er cylinderformet i metal, 7,5 meter høj og 2,5 meter i diameter og placeres
i hjørnet mellem malkestalden og den vestlige løsdriftsstald. Beholderen vil fra gårds-
pladsen være næsten skjult bag løsdriftsstalden, der har en højde på 6,8 meter. Fra
markvejen vil den øverste del af beholderen være synlig bag gylletankene, men vil have
løsdriftsstalden som baggrund. Beholderen leveres i neutral farvetone, der afstemmes
efter farven på de andre bygninger.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangelands kommune og fra Fyns
Amt, der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte. Amtet har
fremhævet, at de finder, at beholderen med dens placering i tilknytning til de øvrige
driftsbygninger ikke får nogen væsentlig indflydelse på området.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der, når henses til formålet
og placeringen af kraftfoderbeholderen, ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævne.t,.,~eLY.t?~~~.s~~nderklagen til Naturklagenævnet.

..:1G:.)~.'. ('(!: f',ii

, ; - /~ /; /1" ~ '::00 I !li!.
... / / I
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

•

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Fuglebjerg Kommune
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg

RECi NR.2too lo.o \

Den 31/5 1999
F39/99

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, har kOMmunen på vegne ejeren, Bent Løkkegaard, ansøgt
.. om nævnets tilladelse til udskiftning af eksisterende tag af

pandeplader på stuehuset på lqndbrugsejendommen matr. nr. 15
a mfl. Vinstrup by, Tystrup.

Tømrermester Otto Hansen har i skrivelse ~ 10/3 1999 beskre-
vet arbejdet således:

..
"Aftagning af eksisterende røde pandeplader og stråtag under
pandepladerne.
Opretning af eksisterende tagkonstruktion.
Oplægning af røde Dan Tegl, inel. rygning, model gl. dansk
(ler) .

Grå plasttagrender, udhæng som eksisterende .
Eksisterende kviste bibeholdes."

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har ved sagens fremsendelse
til nævnet den 17/5 1999 bemærket:

"Ejendommen er omfattet af fredningen omkring Tys.trup-Bavelse
søerne og her henført til Zone II. Her må om~ygning af de til
bestående land- og skovbrug nødvendige bygninger ikke påbe-
gyndes, før den er godkendt af Fredningsnævnet.

Natur & Miljø anbefaler, at den ansøgte udskiftning af tagma-
terialet godkendes, idet der ikke hermed tilsidesæt tes de

\a {',,_',,\.~~~~~~':,~om fredningen skal vare~age ..Tegl. er jo ikke noget
, ",'t". '. q t,l'r. \.:i~aJdV\H.;J.J~gtforekommende tagmater~ale ~ omradet. Det forud-
I.,, .1 . 4' ;~'~. \ <a.\l l(- 000', ,

~ "':',\
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sæt tes, at taget udføres med halvvalm som den eksisterende
tagkonstruktion."

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte udskiftning af eksisterende tag på stuehus til
tegltag findes ikke i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af 6/9 1968. Nævnet tillader derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tagets udskiftning
som ansøgt, og som beskrevet af tømrermesteren i den ovenfor
refererede skrivelse.

• Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr: § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddele 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~ /' I

// , ;;/ ....../1
/ ,--,/ . /'/ '

,/ /' '~'/,' " / / //,/ ,, /" I / ,," YPL,~- i/L 'L / I (..J[.,
iL ~(" -: v

'punner N1elsen
/"

7' - '-7-K,-"
Flemming Jørgensen

I
'./

Kopi af kendelsen sendes til:
Bent Løkkegaard, Tystrupvej 33, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø
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Udskriftens rigtighed b8kræftfJt:

Domm~~d, den 2;/S--57'
susanne~

o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Hørhavefonden
Hørhavevej l, Vinstrup
4250 Fuglebjerg

Den 22/6 1999
F49/99, jf.
F40/87

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &

Miljø, og modtaget af nævnet den 11/6 1999, har De ansøgt om
tilladelse til indretning af køkken og bad i forbindelse med
et eksisterende værelse i driftsbygningerne til landbrugs-
ejendommen matr. nr. 2 a Vinstrup by, Tystrup.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Proj ektet indgår i Hørhavefondens planer for etablering af
mere tidssvarende boliger for stedets elever.

Ejendommen er omfattet af fredningen af et område ved
Tystrup-Bavelse Søerne, jf.Overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968{ og her henført til Zone II. Her må ombyg-
ning af de til bestående landbrug hørende bygninger ikke på-
begyndes, før Fredningsnævnet har godkendt projektet.

Natur & Miljø har besigtiget stedet den 18. marts og konsta-.
teret, at projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer af
bygningens ydre. Det vil således ikke tilsidesætte de hensyn,
der skal varetages i forbindelse med fredningen. Natur & Mil-
jø kan derfor anbefale en tilladelse.

Vestsjællands Amt gav i brev af 8. juli 1987 tilladelse til
indretning af en lejlighed i udbygningen i stedet for det ek-
sisterende karlekammer, men denne tilladelse er aldrig udnyt-
tet. Hvis Fredningsnævnet tillader ombygningen, er Natur &

Miljø sindet at meddele den nødvendige'landzonetilladelse til
ombygningen."



f

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte findes ikke i strid med formålet med bestemmel-
serne i Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 om ejendom-
me beliggende i Zone II. Nævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l indretning af køkken og
bad i driftsbygningen som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-tt skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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
Rettidig klage har opsættende virkning for den
gøreIse, medmindre klagemyndigheden~estemmer---~~ "

I~i~
Henrik Høier

/~~~~/
/ /;/' .-....,
/ ,,j

Flem~yrg Jørgensen

·0/

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej l, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Niels Otto
Preuss, Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtip,heri b('lmr.··.

Dommer~~Ci, (j(..~i 22~ ~5
t:e/CO/'lb~ 7(p

Susanne'Topsøe
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100Ringsted

Fax 5761 2216

Hørhavefonden
Hørhavevej l, Vinstrup
4250 Fuglebjerg

Den 22/6 1999
F50/99, jf.
F85/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, modtaget af nævnet den 11/6 1999, har De ansøgt om
nævnets tilladelse til udstykning og opførelse af l beboel-
seshus på ejendommen matr. nr. 20 g Vinstrup by, Tystrup.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

" .....Huset opføres med tegltag, hvid silikatmalet, vandsku-
ret murværk, samt sprodsede vinduer og døre. Huset indrettes
med tre selvstændige boliger for "elever" på Den Selvej ende
Institution Hørhaven i Vinstrup og opføres for at skaffe dem
boliger af en tidssvarende standard.

Ejendommen ligger i et område omfattet af fredning af arealer
ved Tystrup-Bavelse søerne i medfør af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968 og er her henført til Zone IIb.
Her er det i medfør af kendelsen tilladt at opføre bygninger
til lokal helårsbeboelse efter forud indhentet godkendelse
fra Fredningsnævnet af byggeriets udseende og placering."

Nævnet har i sin afgørelse af 9/2 1999, F85/98, givet afslag
på ansøgning om udstykning og opførelse af 2 beboelseshuse på
ejendommen.

Nævnet har i sin afgørelse tilføjet:

"Nævnet tilkendegiver dernæst, at det ved ny ansøgning herom,
vil være sindet at tillade l bolig på matr. nr. 20 g indenfor
den meddelte landzonetilladelses rammer. Bebyggelsen, evt. en
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af de ansøgte beboelseshuse, bør i så fald placeres så nord-
ligt og vestligt som muligt på matr. nr. 20 g. Der bør fast-
sættes restriktioner for beplantning syd og øst for en sådan
bebyggelse.
Den sydlige del af matr. nr. 20 g bør dernæst fortsat dyrkes
som markareal i forbindelse med "Sømarksgården"s jorder.
Nævnet har ingen bemærkninger til, at ny bebyggelse til det
angivne formål ikke skulle opfylde kriteriet om "lokal hel-
årsbeboelse" ."

Natur & Miljø har endvidere ved sagens fremsendelse bemærket:

"Det anbefales Fredningsnævnet at godkende udseende og place-
ring af det ansøgte på vilkår,
at huset placeres parallelt med tilkørselsvejen til Sømarks-

.. gården, så østligt som muligt og i en afstand af maks. 3

m fra vejskel, og
at størst muligt areal mellem det nye hus og beplantningen

omkring Tystrupvej 49 fortsat friholdes for beplantning
og evt. fortsat dyrkes landbrugsrnæssigt.

Det kan eventuelt indgå som et vilkår, at den endelige afsæt-
ning af huset og den omgivende beplantning sker i samarbejde
med Fredningsnævnet og/eller Natur & Miljø.

..
I den nødvendige landzonetilladelse til byggeriet bør som
vilkår indgå, at boligerne ikke kan udlejes som selvstændige
boliger uden tilknytning til Den Selvejende Institution Hør-
haven. "

Nævnets afgørelse:

Nævnet lægger, som i sin afgørelse af 9/2 1999, vægt på for-
målet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, bl. a.
opretholdelse af ejendommenes karakter som landbrugsarealer.
Nævnet finder derfor, at der så vidt muligt bør bevares det
meget værdifulde udsyn, bla. fra Tystrupvej over markerne til
skov og sø i mellemrummene mellem eksisterende bebyggelser i
Vinstrup.

Matr. nr. 2 O g er ifølge kendelsen henført til Zone
hvorefter det er tilladt at opføre bygninger til lokal
årsbeboelse , hvilket kriterium den ansøgte bebyggelse
ses ikke at kunne opfylde.

IIb,
hel-
ikke
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Såfremt det nu ansøgte beboelseshus placeres som anbefalet af
Natur & Miljø med vilkår for beplantning syd og øst for be-
byggeisenlog oml at den sydlige del af ejendommen fortsat
dyrkes som markareall finder nævnet grundlag for meddelelse
af dispensation, når den endelige afsætning af huset og omgi-
vende beplantning sker i samarbej de med Vestsj ællands Amt I

Natur & Miljø.

Nævnet tillader betinget heraf i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 501 stk. l udstykning og opførelse af beboelseshuset
i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivel-
ser vedr. materialer og farver.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3tt årl jfr. naturbeskyttelseslovens § 501 jfr. § 661 stk. 2.

Iiun~;{ Ii;,~
Henrik Høier

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 871

stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
151 4.1 1360 København K) af bla. ansøgeren I ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dagl af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdagl forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke u~nyttesl før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelsel medmindre klagemyndigheden gestemmer andet.

/~ ,./

~

.• ,./ I

/., /~

Flemrt/ . / Jørgensen
'-"I{;'/
./

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 11 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Niels Otto
Preussl Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsenl Haraldsgade 531 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune I Natur & Miljøl Alleen 151 4180 So-
rø
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Udskriftens rigtighed bekræl'tes
DommerepJ~~ted, den /7 J/;

@~ A.-7t;.-7'9
SusanneToPsøe ~

o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

REG. Na:2. b (j b. CJ l.
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Fuglebjerg Kommune
Byagervej l
4250 Fuglebjerg

Modtaget i
Skov. o~ Naturstyrelsen

Den 2/11 1999
F83/99

- 3 NOV. 1999

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &

Miljø, og modtaget af nævnet den 20/10 1999 har kommunen for
murermester Søren T. Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til
nedrivning af stald og beboelse, og istedet opførelse af nyt
beboelseshus på ejendommen matr. nr. 41 Vinstrup by, Tystrup,
beliggende Hestehavevej 2, Fuglebjerg.

Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø bl.a. bemærket:

"Natur & Miljø har på amtsrådets vegne og i henhold til § 35
i planloven og § 65 i naturbeskyttelsesloven givet tilladelse
til at nedrive den eksisterende bygning, som indeholder stald
og beboelse og l stedet på $amme sted opføre en ny beboelses-
bygning i max. 7 m bredde og indeholdende en lejlighed.

Ejendommen ligger inden for et område, som er fredet i medfør
af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om
fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne og her henført
til Zone II, hvor byggeri ikke må påbegyndes, før Frednings-
nævnet har godkendt udformning og beliggenhed."

Til det ansøgte bemærkes: Der er søgt om tilladelse til at
opføre et 19 m langt hus med 8 m husdybde. Natur & Miljø fin-
der, at et hus med maksimal t 7 m husdybde vil få propor-
tioner, der bedre svarer til et sædvanligt længehus i det åb-



ne land og har derfor med hjemmel i Regionplanen givet afslag
på ansøgningen om en husdybde på 8 m og kun tilladt en hus-
dybde på maksimalt 7 m. Det fremsendte projekt viser vinduer
uden sprosser. Natur & Miljø mener, at det nye hus bør opfø-
res med sprossede vinduer fx svarende til vinduerne i det ek-
sisterende hus.

Natur & Miljø kan anbefale, at Fredningsnævnet giver tilla-
delse til et hus med denne udformning og med den viste place-
ring på ejendommen."

Af amtets redegørelse i landzonetilladelsen fremgår, at det
ansøgte nye hus bliver filset og med rødt tegltag. Endvidere,
at de øvrige på ejendommen eksisterende småbygninger bevares.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af ny beboelsesbygning til erstatning for den eksi-
sterende ældre beboelsesbygning med stald findes ikke i strid
med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968.
Det til trædes, at bygningen får en husdybde som angivet af
amtet, og at bygningen bør opføres med sprossede vinduer,
samt at huset filses og pålægges rødt tegltag.

I overensstemmelse hermed tillader nævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af beboelsespuset
med den angivne beliggenhed i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger, når forannævnte vilkår overholdes.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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
gørelse, medmindre

opsættende virkning for den påklagede
klagemyndig~er and

~
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:ilJ~ '-n4,Flem~~~~gensen

af-

KOpi af kendelsen sendes til:
Søren T. Hansen, Korsørvej 35, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune,· Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bekræftes

Dommer~n~;//_ .957
Susanne Topsøe

o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

REG.Nt 2. to o ~ . o \ .
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Hørhavefonden
Hørhavevej 1

'Vinstrup
4250 Fuglebjerg

- 3 NOV. 1999

Den 2/11 1999
F88/99, jf.
F49/99

Modtaget i
Skov- r;r. \' aturstyrelsen

I sin afgørelse af 22/6 1999 har Fredningsnævnet tilladt ind-
retning af køkken og bad i forbindelse med et eksisterende
værelse i driftsbygningerne til landbrugsejendommen beliggen-
de på matr. nr. 2 a Vinstrup by, Tystrup, Tystrupvej 45, 4250
Fuglebjerg.

Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6/9 1968, zone II, hvorefter ombygning af de til bestående
landbrug hørende bygninger ikke må påbegyndes, før nævnet har
godkendt projektet.

Nævnets afgørelse blev ikke påklaget til Naturklagenævnet ,
men Vestsjællands Amts tilsvarende afgørelse af 29/6 1999 ef-
ter planlovens § 35 blev påklaget til Naturklagenævnet af en
kreds af beboere i Vinstrup v/ Henning Kaab.
I sin afgørelse af 20/10 1999 har Naturklagenævnet fundet, at
det ansøgte er af en sådan karakter, at det ikke forudsætter
en tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser.

Fonden har herefter ved skrivelse af 25/10 1999 vedlagt teg-
ninger og beskrivelser anmodet om nævnets tilladelse til det
endelige proj ekt. Der er herved gjort opmærksom på, at den
eneste ændring i bygningens udseende, er udskiftningen af en
garageport med et vindue.

Nævnets afgørelse:
_ ~..:..;n

-\~\\\4-ocot(
~~

Det ansøgte findes ikke i strid med formålet med bestemmel-
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serne, i Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968 om ejendom-
me beliggende i zone II. Det ansøgte findes endvidere at være
af underordnet betydning under hensyn til nævnets tidligere
afgørelse om bygningsændringens karakter.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der i forbindelse med ind-
retning af køkken og bad ved et eksisterende værelse, sker
udskiftning af en garageport med et vindue, når der anvendes
materialer og farver som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for~
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden __be~emmer andet.

, .-.....
#"/~

/' ,,///
~//'/

. 1/ /'

.;{if;
Flemming"<J:øgensen

.~b
Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Tekn. forvaltning, Byagervej l, 4250 Fug-
lebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-

• rø
Henning Kaab, Tystrupvej 26, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Nævnsmedlem Henrik Høier, Skælskørvej 83, 4261 Dalmose
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holb~k



Udskriftens rigtighed bekrmftes
DOmmereJJjfl~'n ,- ,den?/

tf!//~ ?~ 7//~;7~
Susan e Topsøe v ./

o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266

«;\,( c'lr"~\\\\
~~ ~ ~~ \S Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen
Marianne og Kell Adamsen 2 8 APR. 2000
Skinnehavehus
Hørhavevej 3, Vinstrup
4250 Fuglebjerg

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Fll/00
27/42000

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har De
anmodet om nævnets tilladelse til ombygning og renovering af bebyggelsen på
matr. nr. 14 g Vinstrup by, Tystrup, beliggende Hørhavevej 3, Fuglebjerg Kom-
mune.

Det fremgår af det til nævnet tilsendte materiale, at renoveringen omfatter bl.a.
fornyelse af stråtaget på husets sydside med samtidig isætteise af 2 rundbuede kvi-
ste med hvidmalede vinduer, fornyelse af bindingsværket med ændring af farven
til rødbrun, udskiftning af vinduer, herunder i eksisterende udhus, der ændrer an-
vendelse til bryggers og gæstehus. I udhuset isættes endvidere ny terrassedør.
Herudover påtænkes ændring af bebyggelsen ved østgavlen. Der har været fore-
slået opsætning af en overdækket balkon og senere isætning af tre-kantede vinduer
i gavlen. Begge forslag er frafaldet, senest telefonisk af Dem den 18/42000.
Det fremgår endvidere af projektet, at der påtænkes opførelse af en overdækket
parkering til biler og campingvogn med brændeskur og lille redskabsrum, der ud-
føres i træ med tagpap eller tegltag. Af tegningerne fremgår dertil, at der evt. på-
tænkes overdækning ved husets vestgavl.

Efter telefonsamtale med Kell Adamsen den 18/42000 udskilles projektet for så
vidt angår husets østgavl, carport med brændeskur og redskabsrum, samt evt.
overdækning mod vest til særskilt behandling.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet i skrivelser af 20/3 og ll/4
2000 bI. a. bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1068 om fredning ved Tystrup-Bavelse søerne og er her
henført til zone II. I denne zone må ombygning ikke påbegyndes, før Frednings-
nævnet har godkendt tegningerne.

Natur & Miljø finder, at den projekterede, overdækkede balkon er helt fremmed
for et hus af denne type og kan derfor ikke anbefale, at der meddeles tilladelse til
denne del af projektet. På en lignende ejendom i Vinstrup er der tilladt isat indsat
en enkelt "fransk" altandør i gavlen. Den samme løsning kan anbefales her.

Den øvrige del af projektet giver ikke anledning til bemærkninger og Frednings-

\ ~ \ \ \ 4'- (').~\{
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nævnets tilladelse hertil kan anbefales. "

Nævnets afgørelse:

Idet det omhandlede byggeri ikke findes i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets afgørelse af 6/9 1968, bestemmelserne i zone II, meddeles det herved, at
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader ombygning og re-
novering af huset for så vidt angår udskiftning af stråtag med samtidig isætteise af
2 rundbuede kviste, fornyelse af bindingsværk, udskiftning af vinduer i hus samt .
udhus, hvor der samtidig isættes ny terrassedør. De angivne materialer og farver
kan godkendes.

Nævnets afgørelse for så vidt angår den øvrige del af projektet, udsættes til senere
behandling.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

'.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ...,...-~

,)~ ./ li I .--/ / ~' ~

rW;1(1/J/f1!~ , /' ~!~
Henrik Høier Fl~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 1,4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø



REG. Hl Jroo I o I
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Fuglebjerg Kommune
Byagervej l
4250 Fuglebjerg 27/42000

F20/o0

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har kom-
munen for ejerne Henrik Høier og Tove Woller ansøgt om nævnets tilladelse til
isætning af tagvinduer i stuehuset på matr. nr. 3 a og 3 C Kellerød by, Tystrup,
beliggende Tys.trupvej 1.

Det fremgår af ejernes skrivelse af 13/3 2000 til Fuglebjerg Kommune, at det an-
søgte omhandler følgende:

"På stuehusets haveside (ca. øst) påtænkes isat fem Velux ovenlysvinduer (type
MO-8) af størrelsen 78x140 cm. Det midterste vindue isættes som erstatning for
eksisterende Velux ovenlysvindue af størrelsen 78x98 cm.

På gårdsiden (ca. vest) påtænkes isat to vinduer af samme type som på havesiden.
Det lille veluxvindue af størrelsen 55x78 cm, syd for kvisten er et eksisterende
badeværelsesvindue, som bibeholdes."

Ved sagens fremsendelse til nævnet den 12/42000 har Natur & Miljø bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968 og her henført til Zone II. Det betyder, at en om-
bygning ikke må påbegyndes, før Fredningsnævnet har godkendt projektet.

Natur & Miljø kan anbefale en godkendelse af projektet, som ikke vil tilsidesætte
hensyn, som fredningen skal varetage."

Nævnets afgørelse:

De ansøgte bygningsændringer ses ikke i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af 6/9 1968, Zone II. Nævnet tillader derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1 isætning af de ansøgte vinduer i stuehusets 1. sal i
overensstenimelse med de fremsendte tegninger samt beskrivelser .

. Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.

\e.t \\. \'-t-ad ol-{
....">-
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naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
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 ~lSåklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. / - --;/

ltedtb' /;;~/ 1//// ,dM~
I .// . lUUt7(jtWriz,

Henr" øier Flemmfti'g<Tørgensen unner NielsenUll'

, Kopi af kendelsen sendes til:
Henrik Høier og Tove Woller, Hulegård, Tystrupvej 1,4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Hørhavefonden ~ V~
Hørhavevej 1, Vinstrup c&~~\~~\S\>
4250 Fuglebjerg ~ i:>~~

1/52000
F15/00, jf.
F50/99

I sin afgørelse af 22/6 1999 tillod nævnet opførelse af beboelseshus på matr. nr.
20 g Vinstrup by, Tystrup, dog med vilkår om den endelige afsætning af huset og
vilkår for beplantningen syd og øst for bebyggelsen.

Ejendommen ligger i et område omfattet af fredning af arealer ved Tystrup-Bavel-
se søerne i henhold til Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 og er
her henført til Zone Hb. Det er efter kendelsen tilladt at opføre bygninger til lokal
helårsbeboelse efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet af byggeri-
ets Jldseende og placering.

Med skrivelse af 28/3 2000 har Hørhavefonden v/Kenth Poulsen tilsendt nævnet
endelige tegninger vedr. det ønskede byggeri.

I skrivelse af 10/4 2000 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, udtalt:

"Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 22. juni 1999 meddelt dispensation til op-
førelse af et beboelseshus på ejendommen, når den endelige afsætning af huset og
omgivende beplantning sker i samarbejde med Vestsjællands Amt, Natur & Miljø.

I den fremsendte ansøgning er den placering af bygningen, som er vist på Situati-
onsplan mål 1:200, i overensstemmelse med, hvad der tidligere er aftalt. Den gi-
ver derfor ikke Natur & Miljø anledning til bemæ~kninger.

Med hensyn til beplantning foreslår Natur & Miljø hermed, at der tages stilling til
denne på stedet, når huset er under tag. "
.. ". ./

'. Nævnets afgørelse:
~ ~~
~ ::Ja:
6 I ~ ~ I overensstemmelse med nævnets tidligere afgørelser om byggeri på ejendommen
~ ($o) Z <2 findes det nu forelagte projekt ikke i strid med formålet med Overfredningsnæv-
lr-!> "7:" D cr nets kendelse af 6/9 1968, bestemmelserne i Zone Hb. I medfør af naturbeskytlel-

';:' D-
C)' ." ~ seslovens § 50, stk. 1 tillades derfor udstykning og opførelse af beboelseshuset ef-

~ ~ ~ ter de tilsendte tegninger og beskrivelser.e s ~~ Vilkåret om beplantning syd og øst for bebyggelsen findes der efter Natur & Mil-
-=:? i jø ' s indstilling at kunne tages stilling til, når huset er under tag. Nævnet forventer
b! derfor, at ejeren sammen med Natur & Miljø tilsender nævnet forslag til nævnte
C)ej
-c
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beplantning på nævnte tidspunkt til nævnets stillingta~en.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttel~eslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ~

~#~4/'~/
Henrik Høier F1~førgensen

(/j/

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Jørgen Birkedal, Alleen 15,
4180 Sorø
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

REG.Hl d~o6.ol
Marianne og Kell Adamsen
Skinnehavehus, Hørhavevej 3
Vinstrup
4250 Fuglebjerg

3/82000
F30/00,
jf. Fl1/00

Ved nævnets behandling af Fl1/00 om ombygning og renovering af bebyggelsen
på Deres ejendom matr. nr. 14 g Vinstrup by, Tystrup, blev bl.a. spørgsmålet om
ændring af husets østgavl udskilt til særskilt behandling.

Gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, er herefter med skrivelse af 15/6
2000 fremsendt 2 forslag med tegninger for østgavlens udformning.

Efter besigtigelse har formanden for Fredningsnævnet den 4/7 2000 meddelt Dem
sin holdning til de forelagte projekter.

I skrivelse af 13/7 2000 har De herefter frafaldet tidligere fremsendte forslag og
tilsendt nævnet nyt forslag fra Deres arkitekt. Forslaget er benævnt nr. 03C. Hertil
har De tilsendt 4 stk. skitser vedr. yderligere forslag til østgavlens udformning. De
har samtidig anmodet om hurtig sagsbehandling, da gavlen er ret utæt.

Ved Natur & Miljø' s fremsendelse af de oprindelige ansøgninger den 15/6 2000
udtalte amtet, at der derfra foretrækkes en løsning med en enkelt/evt. dobbelti
fransk altandør .

Telefonisk har Natur & Miljø ved arkitekt Jørgen Birkedal den 14/7 2000 overfor
nævnet meddelt at kunne anbefale en facade som angivet på fornævnte arkitekt-
tegning nr. 03C.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at huset har en helt særegen placering tæt ved Tystrup
Sø med indsyn fra søen mod husets østgavl.

Den af ejerne ved Deres arkitekt nu ansøgte østgavl med dobbelt fransk altandør
findes ikke at stride mod formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9
1968.
I overensstemmelse hermed tillader nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1 en ombygning af husets østgavl i overensstemmelse med Casa Arkitek-
ter M.A.A.'s tegning nr. 03C.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

• /t4!/;'
Henrik Høier 'A

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Casa Arkitekter M.A.A., Villa Galinavej 18, 4684 Holme Olstrup
Fuglebjerg Kommune, Byagervej l, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Jørgen Birkedal, Alleen 15,
4180 Sorø
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Afgørelse
i sagen om opførelse af et nyt beboelseshus i Fuglebjerg Kommune .

• Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt har den 2. november 1999 efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt tilladelse til opførelse
af et nyt beboelseshus på ejendommen matr.nr. 41 Vinstrup By, Tystrup.
Afgørelsen er af ansøger påklaget til Naturklagenævnet for så vidt an-
går vilkår for tilladelsen.

Ejendommen, en landbrugsejendom på ca. 3,9 ha beliggende nord for Fug-
lebjerg, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Formålet med
fredningen er efter § 1 i fredningsbestemmelserne at sikre, at area-
lerne bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes ka-
rakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.

Efter fredningsbestemmelserne ligger ejendommen i Zone II. Det fremgår
bl.a. af § 6, at ombygning af eksisterende bebyggelse ikke må påbegyn-
des, forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering er
godkendt af fredningsnævnet.

Ejendommen ligger endvidere i et område, der i regionplanen er udlagt
som beskyttelsesområde. Det ansøgte ligger indenfor skovbyggelinie i
forhold til Vinstrup Overdrev/Vinstrup Hestehave og Kulmose Skov.

Ansøger ønsker at nedrive en eksisterende stald/beboelsesbygning og at
opføre et 19 meter langt hus med 8 meter husdybde.

~l.iljø- Dg Energiministeriet
.:lwv- og NatumtyreJsene:· SN 1996-\~ \\ \ "'l-oooL{
Akt. nr. ~ 'b /
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt har fundet, at opførelse af ny
beboelsesbygning til erstatning for den eksisterende ældre beboelses-
bygning med stald ikke er i strid med formålet med Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne og tiltræder Vestsjællands Amts anbefaling om, at byg-
ningen får en husdybde på 7 meter.

Afgørelsen er meddelt med den begrundelse, at et hus med maksimalt 7
meters husdybde vil få proportioner, der bedre svarer til et sædvan-
ligt længehus i det åbne land.

Vestsjællands Amt har den 19. oktober 1999 efter planlovens § 35 og
naturbeskyttelseslovens § 17 meddelt tilladelse til at nedrive den ek-
sisterende stald/beboelsesbygning og at opføre det ansøgte hus på vil-
kår, at husdybden bliver maksimalt 7 meter, og at bygningen kun inde-

.. holder en lejlighed. Amtets afgørelse er ikke påklaget.

Klagen vedrører alene fredningsnævnets vilkår om en husdybde på maksi-
malt 7 meter. Klager har navnlig anført, at begrundelsen for vilkåret
er upræcis, og at det virker som om ejendommen ikke har været besigti-
get. Bygningslængden kan ifølge klager eventuelt ændres til f.eks. 16
meter, således at det bebyggede areal vil stemme overens med det af
amt og fredningsnævn tilladte. Såfremt der ikke gives tilladelse til
et dybere hus, vil planerne om byggeri og udnyttelse af ejendommen
blive indstillet.

Fredningsnævnet har ikke haft bemærkninger til klagen.

Kommunen har ikke kunnet anbefale, at der indrettes to lejligheder.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan der meddeles dispensa-
tion fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride
mod fredningens formål'.

I denne sag indeholder fredningsbestemmelserne hjemmel til opførelse
af bebyggelse under forudsætning af, at udformning og beliggenhed er
godkendt af fredningsnævnet.
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Vilkåret om maksimalt 7 meters bygningsbredde findes i denne forbin-
delse på passende vis at tilgodese hensynet til at bevare ejendommens
karakter af landbrugsejendom, hvilket er i overensstemmelse med formå-
let med fredningen.

Det af klager anførte findes ikke at kunne give anledning til en til-
sidesættelse af fredningsnævnets vurdering af det ansøgte.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts
afgørelse af 2. november 1999.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter
denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Inger Vaaben
viceformand /

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 31/1
2001 har Falster Statsskovdistrikt ansøgt om nævnets tilladelse til en primitiv
overnatningsplads på matr. nr. 1 a Vinstrup by, Tystrup, beliggende på det stats-
ejede areal Hørhaven.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968, Zone II,
hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendom-
menes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. Der må ikke
foretages ændringer i terrænet, opføres bygninger mv. Ifølge § 9 kræver etablering
af teltlejre, camping- og parkeringspladser Fredningsnævnets till1adelse.

Vestsjællands Amt har den 31/12001 i medfør afplanlovens § 35 meddelt land-
zonetilladelse til det ansøgte .

Det fremgår af statsskovdistriktets oprindelige ansøgning af 20/62000, at størrel-
sen af den primitive overnatningsplads bliver på ca. 1000 m2 og placeres i en lys-
ning i den bevoksning, som tidligere udgjorde haven ved den nu nedrevne Hørha-
vegård.
Den primitive overnatningsplads ønskes som et tilbud til gående og cyklende gæ-
ster, som her kan foretage overnatning i eget medbragt telt, dog højest til 2 over-
natninger pr. besøg.
Udover etablering af 2-3 faste bålsteder, vil der alene blive opstillet et skrældesta-
tiv samt skiltning med information om stedet. Med hensyn til toilet og drikkevand,
henvises der til toilettet på den offentlige parkeringsplads på det nærliggende matr.
nr. Ih, smst.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Natur & Miljø har i sin behandling af ansøgningen om landzonetilladelse lagt
vægt på, at indretning af en primitiv lejrplads er med til at styrke turismen og fri-
luftslivet og på, at der ikke med en tilladelse tilsidesættes landskabelige hensyn i
det fredede område. På den baggrund anbefaler Natur & Miljø Fredningsnævnet at
meddele den nødvendige dispensation til etablering af campingpladsen. "

Nævnets afgørelse:

_ Etablering af den ansøgte primitive overnatningsplads med en placering i den om-
handlede lysning med omgivende bevoksning mod Tystrup Sø findes ikke i strid

Skov- og Na~ålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968. Nævnet tillader

J.nr. SN 2001 • I~"I~_cr1J o ~
Akt. nr. I
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derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. ~ etablering af overnatnings-
pladsen som ansøgt.

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

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ~ /' /~ I ,

ll. //.7 // j !.....,j
rU17~ ~~ ~;:~/ 01/(~! {t0~

Henrik Høier FIe ',P~·1ørgensen 'Gunner Nielsen
./ {'

Y

Kopi af kendelsen sendes til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskrifl:ens riotiqhl"'lrj h...lw".-,t'",,-

DommeW~:jen Y-i.6/
Susanne Topsøe

o.ass.



UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2001 den 13. juni kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden dommer
Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Hol-
bæk, og det lokale medlem Henrik Høier, Dalmose, møde i Fuglebjerg Kommune.

Der foretoges :

F33/0l Ansøgning om opførelse af et 72 m2

stort maskinhus på matr.m. 36 b og
39 Vinstrup by, Tystrup, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968,
Zone II.

Der fremlagdes skrivelse af 25. april 2001 fra Vestsjællands Amt, Natur & Miljø
bilag A med underbilag 1-5 samt bilag B.

Akterne i en tidligere sag vedrørende ejendommen F63/1996 var tilstede.

Mødt var:
Ejeren af ejendommen Tina Hansen med ægtefællen Henrik Hansen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø var mødt Jørgen Birkedal.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Niels Otto Preuss.
Skov & Naturstyrelsen og Fuglebjerg kommune var indvarslet, men ikke mødt.

Nævnets formand redegjorde for den tidligere sag F 6311996, hvorefter Tina
Hansen den 10. oktober 1996 fik tilladelse til den nu opførte hestestald/garage.

Der foretoges besigtigelse af ejendommen og det konstateredes, at ejeren og den-
nes ægtefælle har påbegyndt opførelse af maskinhuset, men at byggeriet er ophørt
efter Natur & Miljøs indgriben. Det konstateredes endvidere, at byggeriet er på-
begyndt knapt 10 meter længere mod nord end angivet på den til nævnet gennem
Fuglebjerg kommune tilsendte situationsplan.

Nævnet påtalte, at byggeriet er påbegyndt uden nævnets tilladelse.

Ejererne oplyste, at den valgte placering og udformning af maskinhuset er for at
dække mindst muligt for skoven samt for at opføre byggeriet billigst muligt.

Jørgen Birkedal gennemgik Natur & Miljøs udtalelse af 25. april 2001 og fastholdt
som vilkår for tilladelse til maskinhuset, at dette opføres med ændret placering og
saddeltag beklædt med tegl lig med hestestalden.

Niels Otto Preuss gjorde på vegne af Danmarks Naturfredningsforening indsigelse
mod byggeriet. Formålet med fredningen er at fastholde området som det var på
fredningstidspunktet. Han finder den allerede opførte hestestald/garage er tæt på
en skændsel. En ejendom med et areal tilliggende på 5-6 hektar, selvom det er en
landbrugsejendom, kan ikke berettige til yderligere byggeri. Fornødne maskiner til
121'/t.r- (/()O ~27 JUNI 20m
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landbrugsdriften må kunne opbevares i den allerede opførte garage.

Det blev drøftet om det ansøgte maskinhus er driftsøkonomisk nødvendigt for
ejendommen og om sagen bør indbringes for jordbrugskommisionen til afklaring
heraf.

Ejerne oplyste, at Henrik Hansen har købt den tilstødende ejendom.

Nævnets medlemmer foretog votering ienrum.

Nævnets afgørelse:

Ejendommen er omfattet af Zone II i Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968 der i § 1 angiver, at arealerne skal bevares i deres nuværende til-
stand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme
opretho Ides.

I § 6 er anført, at opførelse af de til bestående landbrug nødvendige bygninger ik-
ke må påbegyndes forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering er
godkendt af fredningsnævnet.
Bygninger til nyoprettede landbrug må ikke opføres uden fredningsnævnets tilla-
delse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske
hensyn.

Nævnet finder, under hensyn til formålet med fredningen og den hidtige praksis i
nævnet og naturklagenævnet med hensyn til dispentation i området, ikke grundlag
for at imødekomme ansøgningen om opførelse af det ansøgte byggeri.

Uanset om et maskinhus til ejendommen er driftsøkonomisk nødvendigt, findes
placeringen af maskinhuset og udformningen med fladt tag så lidt i harmoni med
eksisterende bebyggelse på ejendommen og samtidigt for egnsfremmed , til at det
bør tillades, ligesom den valgte placering heller ikke findes velegnet. Det påbe-
gyndte byggeri må fjernes senest 1. september 2001.

Nævnet udtaler samtidig, at eventuel yderligere bebyggelse på ejendommen bør
samles med den øvrige bebyggelse og foreslår at ejeren i stedet overvejer en selv-
stændig bygning eller en tilbygning vest for hestestalden og parallel med denne
bygnings nordlige del, hvorved undgås at yderligere byggeri hæmmer for indsynet
til skoven. Et selvstændigt nyt byggeri eller tilbygning findes at burde have samme
tagrejsning og tagbeklæding som hestestalden.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,' 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. 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.
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Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning f~åklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet>/~7 /// ~) . / ~ ,_/

tll_jJil~ / ' ~t~ ~«I~'~/!ft~~~1-I~ Høier FIe 'ug Jørgensen Gunner Nielsen .
/1!/J

Kopi af kendelsen sendes til:
Tina og Henrik Hansen, Hestehavevej 6, 4250 Fuglebjerg
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Att. Jørgen Birkedal, Alleen 15,4180 Sorø
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 1, 4240 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite v/Niels Otto Preuss, Næblerødvej
16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Ringsted, "den 2 6 JUNI 2001

Sonj ansen
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Asta og Claus Løvengreen
Brændeskovvej 110
5700 Svendborg 26. juni 2001

F41101

I sin afgørelse af 2. november 1999, F83/99, tillod nævnet opførelse af en ny be-
boelsesbygning til erstatning for et ældre beboelseshus med stald på ejendommen
matr.nr. 41 Vinstrup by, Tystu~, beliggende Hestehavevej 2, Fuglebjerg. Det var
vilkår, at husets husdybde blev maksimalt 7 meter, at huset fik sprossede vinduer
samt at huset filses og pålægges rødt tegltag.
Denne afgørelse er stadfæstet af naturklagenævnet den 1. september 2000.

Gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har De nu søgt om nævnets tilladelse
til at ændre tagmaterialet således, at der i stedet anvendes sorte glasserede tegl.
Samtidig ansøges om tilladelse til opførelse af et udhus på 46 m2 til erstatning for
2 ikke bevaringsværdige bygninger, der er fjernet. Udhuset vil blive opført med en
tagkonstruktion som beboelsesbygningen og pålagt glasserede lertegl. Vægge vil
blive opmuret i tegl og sandfilses for hvid overflade. Vinduerne vil blive sprosse-
de.

Ved sagens fremsendelse den 6. juni 2001 har Natur & Miljø bemærket:

"Ejendommen ligger inden for et område, som er fredet imedfør af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. septmeber 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne og her henført til Zone II, hvor byggeri ikke må påbegyndes, før
Fredningsnævnet har godkendt udformning og beliggenhed.

Da den tidligere bebyggelse var opført med mørke tagmaterialer, kan Natur &
Miljø anbefale, at Fredningsnævnet giver tilladelse til ændring af tagmaterialet.
Ligeledes anbefales, at der gives tilladelse til opførelse af udhuset som ansøgt.

Opførelse af udhuset kræver tilladelse i medfør af naturbeskyttelsesloven, da det
opføres inden for skovbyggelinier omkring Vinstrup Overdrev/Vinstrup hestehave
og Kulmose Skov. Denne ansøgning behandles, når Fredningsnævnets afgørelse
foreligger. "

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte ændring af husets tagmateriale samt det nu ansøgte udhus findes ikke
i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968.
Nævnet tillader derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l, at der til-
lige opføres et udhus på ejendommen på 46 m2, med den angivne placering og at
dette såvel som beboelseshuset pålægges sorte glasserede tegl.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ~
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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 19. juni
2001 har De anmodet om nævnets tilladelse, til bygningsmæssige ændringer på
ejendommen matr.nr. 9 a Tystrup by, Tystrup, beliggende Langebjergvej 9.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968,
Zone III, hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at
ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.
Bortset fra bygninger der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet
samt lokal helårsbeboelse er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller
på arealerne at anbringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre
indretninger, herunder master og tårne.

Det fremgår af Deres skrivelser af 12. marts 2001 og 12. juni 2001 med en række
bygningstegninger , at De driver engrosvirksomhed med salg af kunstige planter,
keramik og lignende former for brugskunst.
Der anmodes om godkendelse af udskiftninger af vinduer og etablering af oven-
lysvinduer, således som det fremgår af bygningstegningerne.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse vurderet, at bygnings ændringerne er
så begrænsede, at bygningernes karakter af landbrugsejendom fastholdes og at
ændringerne ikke kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens bestemmelse i
§ 17, stk. 1, om skovbyggelinien.

Nævnets afgørelse:

De bygningsmæssige ændringer findes ikke at være så betydelige, at ejendommens
karakter af landbrugsejendom ændres, i hvertfald ikke således, at det strider mod
formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968.

Nævnet godkender derfor i medfør .af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der
foretages udskiftning af vinduer og etablering af ovenlysvinduer som angivet på de
til nævnet tilsendte bygningstegninger , der angiver gårdens facader fra alle ver-
denshjørner, såvel før som efter ændringerne.

e J.nr. SN 2001 , 1)It)tt _ (flUJ..j
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er ud:nyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.~k
Henrik Høier
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Advokat Jes Løkkegaard
Ingemannsvej 61
4200 Slagelse

•
I skrivelse af 10. august 2001 med bilag har De på vegne ejerne, Tina og
Henrik Hansen, ansøgt om nævnets tiiladelse til opførelse af et maskinshus
på ca. 72 m2, på ejendommen matr.nr. 36 b og 39 Vinstrup·by, Tystrup, be-
liggende Hestehavevej 6.

En tidligere sag om opførelse af maskinhus på ejendommen blev afslået ved
nævnets afgørelse af 13. juni 2001. Denne sag blev af ejerne påklaget til Na-
turklagenævnet, men på anmodning af Dem stillet i bero på klagers fremsen-
delse af ændret projekt og fredningsnævnets behandling heraf.

•
Nævnte ændrede projekt, er det nu foreliggende der ved nævnets skrivelse af
20. august 2001 blev forelagt til udtalelse af Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Fuglebjerg. Fristen for be-
svarelse blev fastsat til 2 uger.

I skrivelse af 5. september 2001 med kortbilag har Natur & Miljø udtalt:

I medfør af forslaget udformes maskinhuset som et længehus på 5,4 x 13,4
m med et symmetrisk saddeltag med 45° taghældning. Facaderne beklædes
med grønne eller hvide plader og taget med røde tegl. Huset placeres vinkel-
ret på den eksisterende staldbygning ca. 8 m fra denne. Syd for hestestalden
etableres en afskærmende beplantning afløvfældende træer og buske.

Natur & Miljø finder, at bygningen placeres· i umiddelbar tilknytning til
hestestalden. Det kan accepteres, at de to bygningers hovedretninger ikke er
parallelle, men står vinkelret på hinanden. Maskinhusets udvendige plade-
beklædning bør være mørkegrøn for at gøre bygningen mindre dominerende
og for at angive, at bygningen materialernæssigt har en anden karakter ende hestestalden. Det røde telgtag giver ikke anledning til bemærkninger. Den
afskærmende beplantning bl?r etableres som et 5-rækket hegn med 1,5 m
meIle~~~eme. Hegnet bør udvides til også at afskærme bebyggelsen

J nr S"J 9n01 - II u -<1/)(> C '1. ~ :llinH c; C'm"J<:t pa vedlagte bI ag.
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• Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer omkring Tystrup-Bavelse
Søerne i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 og
her henført til Zone II. I denne zone må landbrugsbygninger først opføres,
når Fredningsnævnet har godkendt deres udseende og placering. Ejendom-
men, som er på ca. 6 ha, er noteret som landbrug og ansøger oplyser, at byg-
ningen er nødvendig for ejendommens drift som landbrug. Derfor kan byg-
ningen opføres uden landzonetilladelse. Der kræves heller ikke tilladelse i
medfør af naturbeskyttelseslavens § 17, stk. 1, selvom bygnigen opføres in-
den for 300 m byggelinien omkring skoven Vinstrup Overdrev.

Natur & Miljø kan anbefale, at der på det ovennævnte grundlag meddeles
tilladelse til maskinhuset. Den afskærmende beplantning kræver ikke Fred-
ningsnævnets tilladelse, men det kan stilles som vilkår for tilladelse til ma-
skinhuset, at den etableres".

Naturfredningsforeningens lokalkomite har ikke besvaret nævnets henven-
delse.

Nævnets afgørelse:

I overensstemmelse med det af Natur & Miljø anførte, findes det nu forelig-
gende projekt for maskinhuset ikke i strid med Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. september 1968, når der foretages afskærmende beplantning, så-
ledes som af Natur & Miljø angivet på det tilsendte kortbilag, der ligeledes
er tilsendt ejerne og advokatfirmaet samt Fuglebjerg Kommune og Natur-
fredningsforeningens lokalkomite.

•
Under henvisning hertil tillader fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, opførelse af maskinhuset med den angivne beliggen-
hed i en udformning og af materialer og med farver som foran angivet af
Natur & Miljø. Det er et vilkår, at der etableres afskærmende beplantning
som foran nævnt med løvfældende buske og træer, således som af advokat-
firmaet foreslået iansøgningen af 10. august 2001.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis kIagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.e" Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, •
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

II, j/i, h !i'1!(f/l;I(~~.rUn7"l~'l' fk7vA 1~~'h I t v J. (l~ I

Henrik Høier F:~em71~g')ørgensen Gunner Nielsen



Kopi af kendelsen sendes til:
Tina og Henrik Hansen, Hestehavevej 6, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Niels Otto Preuss,
Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Fuglebjerg Kommune, Byagervej 1, 4240 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

UdSkriften~ri tighed bekræfte~.
Dommere _ ~~~/ den l1 7 S E P. 2001
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Journal nr. F3/02
Deres J.nr. 0131

Den 13. februar 2002

Ved ansøgning fremsendt gennem Sorø kommune og Vestsjællands Amt, Na-
tur & Miljø, har De for ejerne, Susanne og Klaus Vinther ansøgt om nævnets
tilladelse til opførelse af en havestue på 17,5 m2 til eksisterende bebyggelse
på ejendommen matr.nr. 3 g Suserup by, Lynge, beliggende Suserupvej 3.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968, fredning i Zone II, hvor fredningsnævnet skal godkende tegninger til
tilbygninger, før projektet iværksættes.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet den 17. januar 2002
bemærket:

"Natur & Miljø har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at der er tale om
en mindre tilbygning til et eksisterende hus i en lukket have, og at forholdet
til skovbrynet ikke påvirkes afprojektet. En gennemførelse af projektet vil
heller ikke anfægte de hensyn, der skal varetages med fredningen.

Natur & Miljø kan derfor anbefale Fredningsnævnet at godkende det frem-
sendte projekt."

Natur & Miljø har i skrivelse af 17. januar 2002 for så vidt angår skovbyg-
ge1inien omkring Suserup skov meddelt dispensation til opførelse af have-
stuen i stil med det eksisterende bindingsværkshus med stråtag.

I en medsendt til- og ombygningsskitse fra arkitektfirmaet er havestuen nær-
mere skitseret.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af en havestue som ansøgt med den angivne beliggenhed findes
ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-
ber 1968. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, opfør~lse af havestuen når den får en udformning og der anvendes
materialer som angivet på den fremsendte til- og ombygningsskitse.



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

'Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og orga~isationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,_
medmindre klagemyndigheden beste ,/ t.

Ellen Williams

G~,-\.0~~

Kopi af kendelsen sendes til:
Susanne og Klaus Vinther, Suserupvej 3, 4180 Sorø
Sorø Kommune, Rådhusvej 8,4180 Sorø J.nr. 2001-268
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Hashøj kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Vemmeløsevej 40
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FællesforvaItningen for teknik- og miljø for Hashøj og Fuglebjerg kommune
har gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den 24. april 2002 for ejeren
Carlo Kjelkvist ansøgt om nævnets fornyede tilladelse til udstykning af en
parcelhusgrund til helårsbeboelse på ejendommen matr.nr. 9 k Vin-
strup by, Tystrup, beliggende mellem Lindekrogsvej 3 og 5 i Fuglebjerg
kommune.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 Zone III, hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,
således at ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrug opretholdes.
Der kan i Zone III opføres bygninger til lokal helårsbeboelse.

l nævnets afgørelse af 9. februar 1999 der blev truffet efter forudgående be-
sigtigelse. er anført:

"Under hensyn til, at det ansøgte areal på ca. 1.600 m2 er et opadskrånende
areal, regnet fra vejen, og fremtræder som et hul i en række af huse, anses en
udstykning ikke at være i strid med formålet med Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968. De fredede arealers karakter aflandbrugs-
/skovbrugsejendomme anses opretholdt, uanset en udstykning og bebyggel-
se af arealet.

Nævnet tillader derfor imedfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, ud-
stykning af arealet til opførelse af parcelhusbebyggelse. Forinden bebyggel-
se opføres, må'bygningstegninger og beskrivelser med beliggenhedsplan for
bebyggelsen forelægges nævnet til godkendelse."

Tilladelsen er nu bortfaldet, idet den ikke udnyttet inden 3 år.

Ved Natur & Milj ø' s fremsendelse af sagen er bemærket:

"I brev af 6. oktober 1998 anbefalede Natur & Miljø Fredningsnævnet at
meddele den nødvendige tilladelse til den tidligere udstykning. Natur &

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

TIt. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fn /02
Deres J.nr. 142058

Den ll. juli 2002
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Miljø står fortsat ved denne anbefaling, idet der ikke i sagen ses at være
fremkommet nye momenter, som kan begrunde en anden afgørelse."

Nævnets afgørelse:

Udstykning af en parcelhusgrund som nu ansøgt med den angivne beliggen-
hed som et hul i en række af huse anses ikke i strid med formålet med Over-
fredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. I medfør af naturbeskyttel-
seslo\"ens § 50, stk. l, tillades derfor udstykning af arealet til opførelse af et
parcelhus. Forinden bebyggelsen opføres må bygningstegninger og beskri-
velser. henmder farver med beliggenhedsplan for bebyggelsen forelægges
nævnet til godkendelse.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 ~ør~
medmindre klagemyndigheden bestemme~

"~ ./-i1 ,j/f _, ~ ,0

::;rl't-<t.:.-> X0<.- ~.{: __" / . .
Hans-Henrik Jensen FIe " g iørgensen

, /
: /( /
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Kopi af kendelsen sendes til:
Carlo Kjelkvist, Tystrupvej 38, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

00
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2002 den 6, september kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
Jammer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejlo\\' og det lokale medlem Hans-Henrik Jensen. Fuglebjerg, møde i
Fuglehjerg Kommune.

Der foretages:

F51i02 Sag om opførelse af ridehal med
opstaldning på matr.nr. 22 Vinstrup
by. Tystrup, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968 Zone L

• Der fremlagdes skrivelse af 8. august 2002 fra Vestsjællands Amt. Natur
& Miljø. med sagens bilag. A med underbilag 1-6 og B-D.

Mødt var:
For Vestsj æl1ands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal og land-
skabsarkitekt Bo Kjærsgaard.
Ejeren, Nina Clausen med datteren, Anne Clausen.
Gyldenholm Gods ved Lise de Neergaard og godsforvalter Herluf Piilgaard.

Danmarks Namrfredningsforenings lokalkomite havde meldt afbud og til-
sendt nævnet skrivelse af 2. september 2002. der fremlægges som bilag D.
Fuglebjerg kommune og Skov- og Naturstyrelsen var indvarslet, men ikke
mødt.

Sagen blev forelagt.

Ejeren oplyste at have købt ejendommen bestående af matr.nr. 22 og 6 k
Vinstrup, ialt ca. 7,9 ha. for 25-30 år siden. Jordtilliggendet er dårlig
agerjord og alene udlagt til græsning for det på ejendommen drevne heste-
stutteri. især med araberheste Med nuværende lokaliteter er det svært at
træne hestene inden salg. Hestene må trænes Ullendørs, hvilket ikke er til-
~trækkeligt. når de også skal gøres egnet til shows. Stutteriet har nu 15 he-
ste, heraf 5 avlshopper og 1 hingst. Unge dyr er i løsdrift: og om vinteren
bruges en del af maskinhuset til opstaldning.

Ejeren gør gældende. at ridehallen er en landbrugsbygning fordi der er
stutteri på ejendommen. Den ønskede ridehal bliver 40 meter lang og 27,5
meter bred med en højde til kip på ca. 7,5 meter og med sidevægge i en
højde af 4 meter.

Natur & Miljø' s repræsentanter bemærkede, at amtets sagsbehandling er
sat i bero vedrørende skovbyggelinien og landzonebehandlingen indtil
nævnets afgørelse er truffet. Kardinalpunktet i sagen er naturbeskyttelses-
mteresser , idet amtet finder opførelse af ridehallen for erhvervsmæssig u-
betænkelig. Som skitseret af amtet i bilag Al, vil hallen blive placeret i en
lavmng, hvorved hallen i forhold til omgivende landskab bliver placeret
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ca. 2 meter lavere, således at højden til tagets kip set fra vejen ikke bliver
højere end den eksisterende bebyggelse. Hallen bliver opført 10 meter fra
skel mod nord, det vil sige 4-5 meter fra det nuværende levende hegn.
Ejerens reviderede projekt af 1. august 2002 kan amtet godkende, idet hele
den udvendige vægbeklædning på bygningen bliver mørkegrønne stålpla-
der og tagbeklædningen eternitplader. Hertil kommer afskærmende be-
plantning omkring hallen, blandt andet på en vold af overskydende jord.

Lise L!eNeergaarL! frarådede på Gyldenholm Gods vegne, tilladelse til byg-
geriet. idet hun j fr bilag A 5. fandt et så massivt bygningsværk i strid
meL!fredningen og for tæt på godsets skov.

Natur & Miljø' s repræsentanter fandt ikke at opførelse af ridehallen lands-
kabeligt vil påvirke oplevelsen af skovbrynet. Den ansøgte ridehal over-
holder kun mindste målene for en ridebane på 20 x 40 meter og vil ikke
blive nogen stor ridehal.

• Nævnets medlemmer besigtigede herefter hele ejendommen. herunder dal-
sænkningen med Vallebæk å .

Nævnet meddelte derpå, at sagen udsættes på at Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø undersøger og redegør for baggrunden for at de tilstødende ejen-
donune mod syd ligeledes er placeret i fredningens Zone l. Endvidere om
der er nogen begrundelse for at bygningerne på den ansøgte ejendom er
placeret i Zone I. mens bygningerne på naboejendommen mod nord ma-
tr. nr. 6 g er placeret i Zone III.

Sagen blev endvidere udsat på, at Natur & Miljø opfordres til at forhandle
med ejeren om et ændret projekt, der omfatter nedrivning af det eksiste-
rende maskinhus, der nu benyttes til stald og oplagring af halmballer, såle-
des at en ridehal istedet placeres tæt på eksisterende øvrige bygninger på
ejendommen.

Kopi af kendelsen sendes til:
Nina og Bent Clamen. Lindekrogvej 13, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening. lokalkomite v/Niels Otto Preuss,
Næblerødvej 16. 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
VestSjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Jørgen Birkedal, Alleen 15,
4180 Sorø
Fuglebjerg kommune. Fællesforvaltningen, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose
Gyldenholm Gods v/Lise de Neergaard, Skælskørvej 74, Næblerød, 4250 Fuglebjerg
Udskriftens tltgl ed bekræftes.
Dommeren i-:R' t~ den 1 'l S E P. 2001
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Fre~ningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Hashoj kommune
Fællesforvaltningen for Teknik og Miljø
Veml11elosevej 40
4261 Dalmose

• Med ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
15. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Carlo Kjelkvist ansøgt om næv-
nets tilladelse til opførelse af en hal på 1.000 m2 til opbevaring af maskiner
og halm på landbmgsejendommen, matr.nr. 8 a Vinstrup by, Tystrup, belig-
gende Tystmpvej 38 i Fuglebjerg kommune.

I ejerens ansøgning af 13. februar 2002 til Fuglebjerg kommune er om hal-
len næm1ere anført:

"Hallen påtænkes OpfOli i stålspær beklædt med hvide ståltrapez plader med
trempel i røde ståltrapez plader, taget beklædes med grå eternitplader. Helt i
lighed med den på ejendommen tidligere opførte hal. Hallens dimensioner
vil være ca. 50 x 50 meter i grundareal, højde på siderne ca. 4,5 meter og
taghældning ca. 20°" .• Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har ved sagens fremsendelse til fred-
ningsnævnet bemærket:

"Ejendommen ligger i et omr~lde, der er fredet i medfør af Overfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystmp-
Bavelse søerne og her henført til Zone II. I denne zone må opførelse afnye
bygninger, som er nødvendige for bestående landbrug, ikke påbegyndes, før
tegninger og planer for bygningens placering er godkendt af fredningsnæv-
net.

Ejendommen ligger i dag meget åbent ud mod landskabet syd for Vinstmp.
Ejendommens bygningsanlæg stammer fra forskellige perioder. Mest domi-
nerende er en 480 m2 stor ladebygning, som Fredningsnævnet gav tilladelse
tril 1989 (F65/1989l. Den nu ansøgte bygning opføres i samme stil som
næ' nte ladebygning med ydervægge beklædt med hvide trapez-plader og
trempel og gavle beklædt med røde trapezplader.

3kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 Q 1:2 \ 1/1....\-000::-
~kt.nr. 6 . .-f:tji-.
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Det fremgår af den tremsendte situationsplan, at der mellem den ansøgte la-
de og gyllebeholderen tænkes opført en ca. 850 m2 stor staldbygning. Be-
handling af ansøgningen om tilladelse til denne bygning er p.t. stillet i bero
angiveligt på ansøgerens foranledning.

I\;<ltur& Miljø mener ikke, det ansøgte projekt til en lade på 1.000 m2 afgø-
rende ti lsidesætter hensyn, fredningen skal varetage. Men projektet bør give
anledning til, at landsbyen Vinstmp afnmdes med en afskærmende beplant-
ning af et min. 3. rækkers og optimalt 5 rækkers hegn både øst for og syd for
gårdens bygningsanlæg. Hegnet skal bestå af egnskarakteristiske buske som
(eks. syren, slåen. æblerose, røn og benved med et 10-15 % islæt afhøj-
stammede, blivende træer som f.eks. ask, eg og fuglekirsebær. Der henvises
til vedlagte indtegning på kopi af luftfoto.

Amtet anbefaler. at der meddeles den nødvendige godkendelse af byggeriet
pa vilkår, at den foreslåede afskærmende beplantning etableres senest et år
efter bygninges ibmgtagen. Læhegnet skal renholdes og vedligeholdes med

• nødvendige efterplantning de første 3 år efter etableringen.

Byggeriet er en fritliggende landbr.ugsbygning, der kræver landzonetilladel-
se. Da ansøgningen er modtaget før 1. september 2002, skal den behandles
af amtet som landzonemyndighed. Amtet vil først behandle ansøgningen,
når fredningsnævnets afgørelse i sagen foreligger. Amtet regner med, at sa-
gen da vil kunne behandles hurtigt".

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte hal til maskiner og halm anses for nødvendig til driften af
landbmgsejendommen og ikke at være i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968 Zone II, når der foretages be-
plantning som af Natur & Miljø foreslået.

• Nævnet godkender derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O, stk. 1,
opførelse afhallen med den angivne placering og i materialer og farver som
angIvet. Det er en betingelse, at der foretages beplantning øst og syd for går-
dens bygningsanlæg som foran af Natur & Miljø beskrevet og at denne be-
plantning etableres senest 1 år efter hallens ibrugtagen.

Natur & Miljø opfordres til i sin landzonetilladelse, at stille lignende vilkår
og at foranledige udarbejdet en nærmere beplantningsplan til opfyldelse af
vilkårene for afgørelsen.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis klagefristen
udløher en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede

e i re klagemyndigheden best~~t.

~ .--/~//" v~ . -
/ "."'~~

Fe " )ørgensen/:y

afgørelse,

~ ~iflc~
;'\:~- / . .

Hans-He -Yen en .

Kopi af kendelsen sendes til:
Carlo Kjelkvist, "Stensgård" Tystrupvej 38, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Allee~4180 Sorø

Udskriftens ~I~i~d bekræft~s'l 1002
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Fredningsnævnet for Vestsj~llands Amt

'! i
Jacob R. Nielsen
S lIserupvej 18
-1-180 Soro

~\ ..

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
19. august 2002 har De ansøgt om nævnets tilladelse til indsætning af en
kvist i den sydlige tagflade i eksisterende stuehus til landbrugsejendommen
på matr.nr. 1 a Suserup by, Lynge.

Ejendommen er beliggende i et område, der er fredet i medfør af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968 og her henført til Zone II. I
denne Zone må ombygning af de til bestående landbrug nødvendige bygnin-
ger Ikke påbegyndes, før fredningsnævnet har godkendt tegningerne hertil.

?\Jævnet har den 9. oktober 2002 afholdt møde med besigtigelse af ejendom-
men med deltagelse af repræsentanter for Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
Jø, og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. De var tilstede tillige
med ægtefælle og forældre samt tømrermester Ejvind Hansen.
Det blev på mødet konstateret, at stuehusets sydfacade vender ud mod det
fredede område og er synligt herfra i stor afstand.
Forskellige udformninger af kviste blev drøftet og det blev aftalt, at De som
ejer fik 3 ugers udsættelse på Deres endelige stillingtagen og udarbejdelse af
nye tegninger.

Ved skrivelse af 15. oktober 2002 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø til-
sendt nævnet Deres 3 ændrede forslag til frontspids pa stuehuset.
.Isknvelsen er om forslag bemærket:

"Forslag 1 har tre glasdøre som det oprindelige forslag til en kvist. Forslag 2
har et 3-fagsvindue som foreslået af Fredningsnævnet på mødet. Forslag 3
har to 2-fagsvinduer svarende til vinduerne i stueetagen.

Jacob R. Nielsen foretrækker fortsat forslag l med de tre glasdøre. Hvis det
ikke kan godkendes er forslag 3 med de to vinduer det mest ønskelige.

Natur & Miljo kan anbefale forslag 3 som det mest harmoniske. Det er tilli-
ge det af forslagene 2 og 3, der giver mest lys loveretagen og som bedst til-
godeser den fine udsigt fra overetagen". Skoy- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 200-1 ~ f).. lI/I...j - 000'3

Akt. nr. I'-{ -=-i3tr.

Frednin@snævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. 'F53/02
Deres J.nr.

Den ll. november 2002
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Nævnets bemærkninger:
tf

Op muring og opsætning af frontspids i overensstemmelse med forslag 3
med to 2-fagsvinduer af samme størrelse som vinduerne i stueetagen findes
ikke i strid med fOlmålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-
ber 1968 Zone II. Nævnet godkender derfor, jfr. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, ombygningsarbejder med opførelse af frontspids i overensstem-
melse med forslag 3. som det fremgår af de tilsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § SO, jf. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden beste~~

'~ø~
Ellen Williams FlempyJf-i'Jørgens en

- ~I
/-J~''v\J '~~-----4
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Kopi af kendelsen sendes til:
Sorø kommune, Rådhusvej, 4180 Sorø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4 80 Sorø

Udskriftens 'g ig, eG bekræftes.
Dommere} ct~~n 1 1 N OV. 2002
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2002 den 26. november kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/forman-
den dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem
Rolf Dejløw, 0rslev, møde i Fuglebjerg Kommune.

Der foretoges :

F51102 Sag om opførelse af ridehal med
opstaldning på matr.nr. 22 Vin-
strup by, Tystrup, der er omfat-
tet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. september 1968 Zone I.

De tidligere fremlagte bilag var tilstede .
Der fremlagdes :
Bilag E, skrivelse af 22. oktober 2002 fra Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø med 5 bilag.
Bilag F, nævnets indkaldelsesskrivelse af 29. oktober 2002 til mødet d.d.
Bilag G, skrivelse af 30. oktober 2002, fra Natur & Miljø, vedlagt skrivel-
se af 28. oktober 2002 fra naboen Flemming Olsen til Natur & Miljø.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal.
For Fuglebjerg kommune, Gitte Andersen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Niels Otto Preuss.
Ejendommens ejere, Nina og Benth Clausen med datteren Anne Clausen.
Ejeren af naboejendommen, matr.nr. 6 g, Flemming Olsen.

Nævnets lokale medlem Hans-Henrik Jensen meldte telefonisk forfald på
grund af sygdom .

Nævnets formand åbnede mødet og gennemgik bestemmelserne i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968.

Arkitekt Jørgen Birkedal gennemgik amtets skrivelse af 22. oktober 2002
med bilag, fremlagt som bilag E.

Nina Clausen oplyste, at ejerne principalt ønsker opførelse af en ridehal
angivet af amtet som alternativ l, men således at hallen opføres parallelt
med den eksisterende staldbygning, hvorved hallens nordøstlige hjørne
kommer nærmere naboejendommen end skitseret. Subsidiært ønsker ejerne
opførelse af ridehallen placeret som alternativ 3, men længere mod syd,
helst kun 4 meter fra naboskel.

Niels Otto Preuss bemærkede på naturfredningsforeningens vegne, at den
tinglyste fredning er en landskabsfredning med alene lav husmandsbebyg-
gelse. En ridehal vil være en knytnæve i landskabet og må dertil anses for
overflødig, da der er en anden ridehal tæt ved. Ejerne kan ikke anses at
have ret til at opføre en så stor bygning på så lille en ejendom, der er om-
fattet af de mest restriktive bestemmelser i fredningen. Naturfredningsfore-



·'
ningen protesterer derfor imod den ansøgte bebyggelse. Subsidiært prote-
steres imod enhver bebyggelse på ejendommen der rager op over stuehu-
set.

Naboen, Flemming Olsen, fandt det ejendommeligt, jfr. Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø -s skrivelse af 22. oktober 2002, at planloven kan til-
sidesætte fredningsbestemmelser af så restriktiv karakter. Hvis det tillades
vil der berettiget kunne ansøges om andre haller på vejen, hvorved hensig-
ten med fredningen helt tilsidesættes. Alle naboer i området har heste og
kan lige så berettiget søge om opførelse af en ridehal som Nina og Benth
Clausen.
Den af Natur & Miljø nævnte hal ved Gunnerslevholm kan ikke sammen-
lignes. Den er opført i et herregårdsmiljø og har et grundareal på 47 x 17
meter, det vil sige betydeligt mindre end den af Nina og Benth Clausen an-
søgte på 60 x 20 meter.

Nina Clausen anførte, at den af Niels Otto Preuss nævnte ridehal rettelig
er et maskinhus og er for lille til at kunne anvendes til ridehal.
Nina Clausen oplyste, at ejerne er villige til at nedgrave hallen i terrænet
med ca. 1V2 meter, således at bygningen ikke syner højere end stuehuset.

Gitte Andersen oplyste, at Fuglebjerg kommune ikke har taget stilling til
sagen.

Niels Otto Preuss fastholdt sin protest mod byggeriet og anførte, at der er
givet betydelig erstatning ved fredningen i 1968 til den daværende ejer af
ejendommen som kompensation for fremtidige ulemper som følge af fred-
ningen. Hvis nævnet tillader opførelse af hallen må det være et ufravigeligt
krav, at der samtidig tinglyses en bestemmelse om nedrivning af hallen så-
fremt stutteri på ejendommen ophører.

Ejendommen besigtigedes og ejerne oplyste, at der tillige på ejendommen
er 20 geder, 3 lamaer samt ænder og høns .

• Under besigtigelsen foreslog ejerne, at det nuværende, i 1980, tilladte
maskinhus bibeholdes men fikses op og males i grønlig farve. Herved kan
den ønskede ridehal begrænses til en størrelse af 20 x 50 meter. Ejerne er
eventuelt villige til at hallen henlægges i ejendommens haveanlæg syd for
stuehuset og indtil 20 meter fra Lindekrogvej samt nedgraves med indtil
11/2 meter i forhold til omgivende terræn.

Det blev aftalt, at ejerne bestemmer sig til et endeligt projekt og meddeler
Natur & Miljø deres endelige beslutning med skitser og beskrivelser af
hvad der ønskes opført. Natur & Miljø vil herefter bearbejde materialet og
fremsende endeligt projekt til fredningnævnets afgørelse.

Sagen udsat.

Mødet hævet. UdSkriften~' ,ti ~d bekræftes.
Dommeren i R rete~r~ C> 2 DEC. 2002
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Skov- 00, !\isiurstyrelsen
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Landinspektør Bent M. Nielsen
Nørrevej 3
4180 Sorø

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
De for ejeren, Carlo Kjeldkvist, ansøgt om nævnets tilladelse til udstykning
af en parcel på 1.985 m2 til brug for helårsbeboelse. Parcellen er beliggende
mellem Lindekrogvej nr. 3 og nr. 5.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6. september
1968 Zone III, hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,
således at ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrug opretholdes.
Der kan i Zone III opføres bygninger til lokal helårsbeboelse.

Nævnet har i sin afgørelse af ll. juli 2002, F27/02, tilladt udstykning af en
parcelhusgrund til helårsbeboelse nævnte sted, men da den henviste til en
tidligere afgørelse, hvor der var ansøgt om udstykning af en mindre parcel
på 1.600 m2, anses nævnets tilladelse alene at omfatte udstykning af et areal
af denne størrelse.

Ved sagen fremsendelse har Natur & Miljø bemærket:

"Amtet finder ikke, at den ændrede arealberegning har betydning for de in-
teresser fredningen skal varetage og anbefaler, at der meddeles tilladelse til
udstykning af den lidt større gnmd. Vilkåret om, at bygningstegninger og
beskrivelse med beliggenhedsplan skal godkendes af Fredningsnævnet, før
bebyggelse opføres, bør ·fastholdes. Der kan evt. suppleres med vilkår om, at
bebyggelsen skal placeres inden for lokalplanens områdeafgrænsning 8-12
m. fra sydskellet (grænsen for den eksisterende beplantning)".

Nævnets afgørelse:

e·

Udstykning af en parcelhusgnmd nævnte sted med den angivne beliggenhed
som et hul i en række af huse anses fortsat ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 Zone III.
Endvidere findes ændringen af d~n udstykkede grund på ca. 1.600 m2 til
1.985 m2 at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 5761 22 16

Journal nr. FlO/03
5752 Deres J.nr.

Den 10. februar 2003
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Nævnets formand tillader derfor - i medfør afnaturbestkyttelseslovens § 50,
stk. l, jfr. forretningsordenen for fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades
udstykning af en parcelhusgrund til brug for helårsbeboelse på 1.985 m2 som
ansøgt.
Forinden bebyggelse på grunden opføres må bygningstegninger og beskri-
velser, herunder farver med beliggenhedsplan for bebyggelsen forelægges
nævnet til godkendelse.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4. , 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Flemming Jørgensen

/srh

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Fællesforvaltningen for Teknik- og Miljø, Vemme-
løsevej 40, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Hans Henrik Jensen, Slagelsevej 1, 4250 Fuglebjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævn~for Vestsjællands Amt,

Ringsted dSl'~Jeb~ua~_003el L r Clc.'-.- l

'SD J a Panton
o.ass.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2003 den 19. marts kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Modtaget i
Dejløw, 0rslev og det lokale medlem Hans-Henrik Jensen, FuglebjergSkov- og Natllrstvrelsen
møde på ejendommen Lindekrogvej 12, Fuglebjerg. {j

g 5 APR, l003
Der foretoges:

FlOO/02 Tvist om ladebygnings benyttelse
til ridehal på matr.nr. 29 d Vinstrup
by, Tystrup, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af
6. september 1968 Zone III.

Der fremlagdes skrivelse af 22. januar 2003 fra Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
med sagens bilag, ia1t 6 stk.

Mødt var:
Ejerne, Jørgen Christensen og Anita Christensen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal og landskabsarki-
tekt Bo Kiersgaard.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Niels Otto Preuss.
Fuglebjerg kommune var indvarslet, men ikke mødt.

Ejendommen blev besigtiget. Det blev konstateret, at ladebygningen p.t. alene bru-
ges til ridehal. I den tæt ved liggende staldbygning er der 6 båse med p.t. 5 heste.

Ejerne oplyste. at de i 1984-85 har erhvervet ejendommen, der er på godt 1,9 ha.
og idag alene anvendes til græsareal for familiens mindre stutteri. Efter opførelsen I
1998 af ladebygningen, på rettelig 20 x 33 meter, er den blevet brugt til halmopbe-
var'ing, opbevaring af maskiner, samt løsdriftsstald indtil efteråret 2002. Siden er
den blevet brugt til ridning, men alene af husstanden på heste der hører til ejendom-
men. I den forgangne vinter har halmopbevaring samt opbevaring af maskiner fyldt
ca. 1/3 af hallen, mens resten af hallen er blevet anvendt til ridning. Der er nu etab-
leret vægbarrierer hele vejen rundt i hallen og ridebanens indvendige mål er 18 x 32
meter. Familien har ikke planer om udvidelse af antallet af heste på ejendommen.

Niels Otte Preuss bemærkede, på naturfredningsforeningens vegne, at han er ked af,
at der er opført så stor en bygning op til en skov. Bygningen burde aldrig være op-
ført og bør ikke kunne bevares til andr,e formål, end de den er tilladt opført til.

Natur & Miljø' s repræsentanter henholdt sig til de afgivne skriftlige udtalelser.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. september 1968. Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i
deres tilstand på fredningstidspunktet, således at ejendommenes karakter af land-



brugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. I Zone III, hvor den ansøgte ejendom
er beliggende, er det kun tilladt at opføre bygninger, der alene tjener landbrugs-
skovbrugs- eller fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse.

Det lægges af nævnet til grund, at ladebygningen er lovlig opført og lovlig anvendt
til det angivne formål, herunder løsdriftsstald med kvæg, frem til efteråret 2002.
Endvidere at bygningen nu anvendes af husstanden til ridning på ejendommens egne
heste. men også fortsat anvendes til opbevaring af halm og maskiner.
Under hensyn hertil, finder nævnet ikke grundlag for at betegne anvendelsen, såle-
des at hallen i den tinglyste fredningskendelses forstand ikke bør anses som en land-
brugsbygning. Nævnet finder derfor ikke grundlag for p.t. at foretage påtale i sa-
gen.

Det tilføjes, at såfremt anvendelsen af hallen ændres til brug til ridning af andre end
af husstanden og/eller med andre heste end ejendommens kan det anses anses at væ-
re en overtrædelse af den oprindelige godkendelse.
At der sker en ændret anvendelse af en lovlig opført bygning findes ikke at udeluk-
ke fredningsnævnets stillingtagen til sagen, såfremt den oprindelige ansøgning set i
forhold til den senere anvendelse, må anses som en omgåelse af bestemmelserne i
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, der er tinglyst på ejendom-
men.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages
til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
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.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
klagemyndigheden bestemmer andet.

Sagen sluttet. ~- J'

Æ (;;)'.1 ../
..z.-..!-~ -'-.

ans-Henrik Jensen

\J

Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen og Anita Christensen, Lindekrogvej 12, Vinstrup 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening. lokalkomite v/Niels Otto Preuss, Næblerødvej
16. 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg kommune. Fællesforvaltningen for Teknik og Miljø, Vemmeløsevej 40,
4261 Dalmose

kræftes.
n 1 5 APR. 2003
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Birte Juul
Harry Rotwitt Mortensen
Kragenæsvej 7
4700 Næstved

SCA NET
Modtaget i

Skov- 00 Natufstyrelsen

3 O APR. 2003

Ved skrivelse af 26. marts 2003 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, på
Deres vegne ansøgt om nævnets godkendelse af opførelse af enfamiliehus
med carport på ejendommen matr.nr. 9 fVinstmp by, Tystmp, beliggende
Lindekrogvej 3, Fuglebjerg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 Zone III, hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,
således at ejendommens karakter aflandbrug og skovbmg opretholdes. Der
kan i Zone III opføres bygninger til lokal helårsbeboelse.

Nævnet har i tidligere afgørelser, senest af 10. febmar 2003, F10/2003, til-
ladt udstykning af en parcelhusgrund på 1.985 m2 fra matr.nr. 9 k Vinstrup
by, Tystmp, nu det ansøgte matr.nr. 9 fVinstmp.

Der ansøges om opførelse af et beboelseshus med udnyttet tagetage med et
gmndareal på knapt 95 m2• Dertil ansøges om opførelse af en carport med
værelse med wc på ialt ca. 50 m2• Beboelseshusets ydervægge opføres i gule
mursten og taget tækkes med bnme falstagsten. Udvendige døre og vinduer
udføres som spodsevinduer/døre i "bondehus" stil. På carporten pålægges
paptag.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

"Den fremsendte situationsplan giver ikke Natur & Miljø anledning til be-
mærkninger. Om beboelsens udformning bemærkes, at hvis kvistene udfor-
mes som taskekviste med lodrette flunker vil de passe bedre til huset end de
viste trekantkviste. Bygherren har over for Natur & Miljø telefonisk erklæret
sig åben for en sådan ændring af projektet.

De valgte materialer - gule, blødstrøgne tegl til ydervægge og brune fals-
tagsten, hhv. paptag på carporten - giver ikke anledning til bemærkninger.

,

Det anbefales derfor Fredningsnævnet at godkende tegningerne med oven-
nævnte ændring af kvistenes udforming" .

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journalnr.F27/03
Deres J.nr.

Den 29. april 2003



Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at nævnet i forbindelse med anden sag den 19.
marts 2003 har besigtiget ejendommen og her fået forelagt projektet afmed-
~lrbejdere fra Natur & Miljø.

Nævnet finder ikke det ansøgte byggeri og dets placering på ejendommen i
strid med formalet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 Zone III.

Nævnet tillader derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, op-
førelse af enfamiliehus med carport med den ifølge den fremsendte situati-
onsplan angivne beliggenhed og at hus med carport opføres i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger og beskrivelser, dog at de 2 kviste på
huset istedet for som trekantkviste opføres som taskekviste med lodrette
flunker.

Tilladelsen bortfalder' såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 påklaged
medmindre klagemyndigheden bestemmer a
(Y) .On "\ O . "/~~~~\~

Hans-Henrik Jensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Fællesforvaltningen for Teknik og Miljø, Vemmeløsevej 40,
4261 Dalmose
Danmarks Narurfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

UdSkriftens~.g;;. I ed bekræftes.
Dommeren' i tedJ.2§n 2 9 APR. 2003
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Nina og Benth Clausen
Lindekrogvej 13
4250 Fuglebjerg

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, mod-
taget af nævnet den 9. august 2002 og senere, har De ansøgt om nævnets til-
ladelse til opførelse af en ridehal med opstaldning på Deres ejendom, ma-
tr.nr. 22 Vinstrup by, Tystrup, beliggende Lindekrogvej 13.

I Natur & Miljø's skrivelse af8. august 2002 er anført:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør afOverfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne og her henført til Zone I, som er den mest restriktive. I denne
Zone skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand og ejendommenes
karakter af landbrugsejendomme skal opretholdes. Opførelse af og tilbyg-
ninger til samt ombygning af land- eller skovbrugsbygninger må ikke påbe-
gyndes, før tegninger og planer for bygninerne er godkendt af Frednings-
nævnet.
Herudover ma der ikke opføres nogen art af bygninger."

Udformningen af ridehallen og opstaldningen har under sagens behandling
givet anledning til drøftelser og fremsættelse af t1ere forslag af Dem samt af
Natur & Miljø.

[følge Natur & Miljø' s skrivelse af 20. december 2002, vedlagt Deres skri-
velse af 3. december 2002 angår Deres endelige ansøgning, benævnt alterna-
tiv 5 følgende:

"En ridehal på 20 x 40 meter og et selvstændigt staldafsnit på 10 x 25 meter
samt bibeholdelse af eksisterende lade, der i sin tid blev tilladt opført som
maskinhus. Alle bygninger gives samme mørkegrønne farve. Udvendig be-
klædning vil således blive med mørkegrønne stålplader og mørk eternit som
tagbeklædning. "
Ridehallen og staldbygningens placering er af Natur & Miljø skitseret på et
luftfoto, datering 26. november 2002.

Fredningsnævnet har den 6. september og 26. november 2002 afholdt møder

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F51/02
Deres J.nr.

Den 20. maj 2003

•

•
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på ejendommen.
De har som ejer oplyst at have købt ejendommen bestående af matr.nr. 22 og
6 k Vinstrup by, Tystrup, ialt 7,9 ha. for 25-30 år siden. Jordtilliggendet er
dårlig agerjord og alene udlagt til græsning for det på ejendommen drevne
hestestutteri, især med araberheste. Med nuværende lokaliteter er det svært
at træne hestene inden salg. Hestene må trænes udendørs, hvilket ikke er til-
strækkeligt, når de også skal gøres egnet til shows. Stutteriet har 15 heste,
heraf 5 avlshopper og 1 hingst. Unge dyr er i løstdrift og om vinteren bruges
en del af maskinhuset til opstaldning. På ejendommen er der endvidere 20
geder, 3 lamaer samt ænder og høns.
De har endvidere oplyst, at en del af ejendommen er udlejet til et fond, der
driver et socialt pædagogisk opholdssted med 6 piger i alderen 10-18 år.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har oprindelig anbefalet, at der meddeles
nødvendig tilladelse/godkendelse af byggeriet, dog at der fastsættes vilkår
om afskærmende beplantning. Amtet har sat sin sagsbehandling i bero ved-
rørende landzonetilladelse og tilladelse efter skovbyggelinien indtil nævnets
afgørelse er truffet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i skrivelse af 18. sep-
tember 2002 bemærket:

"Intentionen med Tystrup Bavelse fredningen er helt klart at bevare det åbne
landskab, dog således at eventuelle landbrugsrnæssige interesser ikke gene-
res unødigt. En ridehal kan efter vor opfattelse ikke betegnes som nødvendi-
ge landbrugsmæssige bygninger, hvorfor vi absolut må afvise det ansøgte.
Ejendommens areal hjemler i øvrigt, efter vor mening, ikke berettiget krav
på en bygning af den ansøgte størrelse."

På nævnets møde den 26. november 2002 har naturfredningsforeningens re-
præsentant bemærket, at den tinglyste fredning er en landskabsfredning med
alene lav husmandsbebyggelse. En ridehal vil være en knytnæve i landska:.
bet og må dertil anses for overflødig med andre ridehaller i området. Ejerne
kan ikke anses at have ret til at opføre en så stor bygning på så lille en ejen-
dom, der er omfattet af de mest restriktive bestemmelser i fredningen. Ved
fredningen i 1968 blev der givet en betydelig erstatning til den daværende
ejer af ejendommen som kompensation for fremtidige ulemper som følge af
fredningen.

Der er endvidere gjort indsigelse mod byggeriet af en nærliggende skovejer
og af nærmeste nabo mod nord. der blandt andet har anført, at der ved en til-
ladelse berettiget kan ansøges om andre ridehaller på naboejendomme der
også har heste. hvorved hensigten med fredningen helt tilsidesættes.

Nævnets afgørelse:

Det lægges til grund, at ejendommen er omfattet af de strenge bestemmelser
i Zone J, fastsat ved Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968.
Som kompensation for fredningen fik den daværende ejer udbetalt en erstat-
ning på 18.100 kr. Ejendommen har alene en storreise på ialt 7,9 ha. og op-
førelse af ridehal samt staldafdeling samlet eller hver for sig vil blive meget
stort i forhold til andre bebyggelser i området og i fredningens Zone L Alle
valgte alternativer for byggeriets placering vil dertil blive tæt på naboerne.



Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke at ansøgeren har godtgjort, at ejer-
nes stutteridrift på ejendommen giver en erhvervsmæssig indtjening med
grundlag for opførelse af en ridehal. Stutteriet og dermed ridehallen anses
derfor af nævnet som en fritidsinteresse, der ikke giver grundlag for at be-
nævne ridehallen med staldbygning som en landbrugsbygning. Efter de ting-
lyste bestemmelser ifølge fredningens Zone l, er der i øvrigt forbud mod op-
førelse af andet byggeri på ejendommen.

Fredningsnævnet finder således ikke, efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, grundlag for at dispensere fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968 Zone r, til opførelse afbyggeri som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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
medmindre klagemyndigheden bestemmer ')

~~~lK.
Hans-Henrik Jensen

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Fællesforvaltningen, Vemmeløsevej 40,4261 Dalmose
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite v/Niels Otto Preuss,
Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

UdSkriften~igtJed bekræftes.
Dommere _. ~~~n 2" O MAJ 2003
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Fredningsnævnet rnr~ensJ~llh1lits Amt

Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning
Bragesvej 18
4100 Ringsted

• Ved ansøgning fremsendt gennem Fuglebjerg kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, har De for ejeren, Harald Palmvang, ansøgt om næv-
nets tilladelse til opførelse af en 580 m2 stor kom- og maskinhal på land-
brugsejendommen, matr.nr. 13 Rejnstrup by, Gunderslev, beliggende Gun-
derslevlillevej 7.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet den 8. marts 2004 be-
mærket:

Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. september 1968 om fredninger ved Tystrup-Bavelse søer-
ne og her henført til Zone II. Her må opførelse af de til bestående landbrug
nødvendige bygninger ikke påbegyndes, før fredningsnævnet har godkendt
tegninger og planer for bygningen og dens placering.

• Natur & Miljø har besigtiget stedet den 11. februar 2004. Den ansøgte hal
vil få omtrent samme volumen, som den eksisterende, sydvestlige bygning
på ejendommen. Den vil knytte sig tæt til ejendommens øvrige bebyggelse
og kun i ubetydelig grad beskære udsigten fra Rejnstrupvej til søen.

Natur & Miljø anbefaler fredningsnævnet at godkende projektet med en be-
mærkning om, at det bør tilstræbes, at facadematerialer og farver tilnærmes
mest muligt til de, der er anvendt i den eksisterende hal."

Det fremgår af de tilsendte tegninger og beskrivelser, at bygningen bliver 20
meter bred og 29 meter lang og at højden til kip vil være knapt 8 meter.
Bygningens sidebeklædninger vil være stålplader i dæmpede naturfarver,
solgul og en trempel af enten lærketræ eller stålplader afnaturfarve. Tagpla-
derne vælges som SOli etemit.

Nævnets afgørelse:

Det lægges til grund, at opførelse af bygningen til brug som kom- og mas-
Skov- og l\I{ihlU'il;tw~$oodet bestående landbrug på ejendommen nødvendig bygning.
J.nr.SN 2001 o 12U!Y-oC03.
Akt. nr.2~ ---....Bil.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal m. F21/04
Deres J.m.

Den 13. april 2004



Under hensyn hertil og ejendommens placering og størrelse, anses det an-
søgte byggeri ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse
af 6. september 1968, Zone II. Nævnet godkender derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af bygningen i overensstemmelse
med de tilsendte tegninger og beskrivelser med farver som anført, der anmo-
des tilstræbt tilnænnet mest muligt materialer og farver i den eksisterende
hal.

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

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg - Hashøj kommune, Fællesforvaltningen for teknik og miljø,
Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Pernille Lindkvist Wiimh
Lindekrogvej 15
4250 Fuglebjerg

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
~ri j,' <- _ Fax 57 61 22 16
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Ved ansøgning fremsendt gennem Fuglebjerg kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, den 19. marts 2004, har De ansøgt om nævnets tilla-
delse til opførelse af et læskur til heste på ejendommen matr.m. 36 e Vin-
strllp by, Tystrup, beliggende Lindelaogvej 15.

Det fremgår af tilsendte tegninger, at læskuret har en størrelse på 8 x 8 meter
og ønskes placeret op til eksisterende landbrugsbygninger.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør afOverfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne og her henført til Zone I. Idenne zone må opførelse af og til-
bygninger til, samt ombygning af 1and- og skovbrugsbygninger ikke påbe-
gyndes, før tegninger af og planer for bygningen er godkendt afFrednings-
nævnet. Det er endvidere ikke tilladt at opsætte skure eller andre indretnin-
ger.

Der søges om godkendelse af et ca. 60 m2 stort læskur til heste. Ansøgnin-
gen begrundes med, at hesteholdet er udvidet i forbindelse med ansøgerens
arbejde som rideterapeut. Der er altså ildce tale om et skur, der er nødvendigt
for ejendommens drift som landbrug.

Skuret placeres op ad en eksisterende driftsbygning; dets højde er lavere end
driftsbygningens tagfod. Skuret opføres af træ og med eternittag med ensi-
digt tagfald.

Det er Natur & Miljøs vurdering, at opførelsen af skuret ildce ændrer forhol-
dene på stedet så afgørende, at godkendelsen bør nægtes, fordi frednings-
hensynene tilsidesættes. Der kan et. stilles vilkår om mørkt farvet træværk.

"

Skov~ og Nat
J.nr. SN 2001 ~ 11~t;'!eXse"lil
Akt. nrø {~ tJW327 ~.

Journal nr. 26/04
Deres lur.

Den 4. maj 2004



.'

Danmaks Naturfredningsforenings lokalkomite i Fuglebjerg har den 19.
april 2004 udtalt:

"at matrikelnummer 36 e ligger i Zone I i Tystrup-Bavelse fredningen.

at der i Zone I kun kan opføres bygninger, der tjener landbrugs- og skov-
brugsinteresser. Det samme gælder om- og tilbygninger.

at det ansøgte ikke kan siges at være nødvendigt for landbrugserhvervet.

at ansøgeren - efter det for os oplyste - har erhvervet ejendommen inden
for de seneste år og derfor ikke kan være uvidende om situationen.

al Danmarks Naturfredningsforening ildee kan acceptere, at man opkøber
ejendomme i det fredede område for derefter at gå imod fredningsbe-
stemmelseme og således undergrave ideen i fredningen.

Vor konklusion er derfor, at vi ikke på nogen måde kan acceptere, at der gi-
ves tilladelse til det ansøgte"

Nævnets formand har besigtiget ejendommen fra Lindekrogvej og bemær-
ket, at eksisterende driftsbygninger nu anvendes af heste til at søge ly i og at
opførelse af et læskur som ønsket, vil begrænse udsynet omend i mindre
grad, fra Lindekrogvej mod det bagved liggende skovbryn og de fredede
arealer. Endvidere skØlmede formanden, at der er behov for oprydning på
ejendommen.

Nævnets bemærkninger:

Det lægges i overensstemmelse med det oplyste til grund, at opførelse af et
læskur som ansøgt ikke er nødvendigt for ejendommens drift som landbrug.

Under hensyn til, at der ifølge de tinglyste fredningsbestemmelser ikke er
tilladt at opsætte skure eller andre indretninger på ejendommen, og at ejeren
ved fredningens gennemførelse fik tilkendt en dengang betydelig erstatning
på 17.800 la., findes der ikke grundlag for dispensation som ansøgt.
Ejeren henvises til at udnytte de eksisterende lovligt opførte driftsbygninger
til det angivne formål

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernmeside ww .nkn.d ,

Gl11'ret tilbag~betales, hvis De får helt e~medhOld i~~~~\e~· ~~
Hans-Henrik Jensen FIe;d r .g Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg-Hashøj Fællesforvaltning, Teknik og Miljø, Vemmeløsevej 40,
4261 Dalmose
DmID1arks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens rigtig
Dommer~n~in I~A./''''{ "'......

...., ~ nton
oass.



UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

REG.Nl,.

År 2004 den 25. maj kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejløw, 0rslev og det lokale medlem Hans-Henrik Jensen, Fuglebjerg,
møde i Fuglebjerg Kommune. _

SCANNET.Der foretoges:

F 12/04 Sag om opførelse af 2 garager
med udhus, vejforlægning samt
et brændeskur på matr.nr. 14 g
Vinstrup by, Tystrup, beliggende
Hørhavevej 3.

Der fremlagdes skrivelse af 18. februar 2004 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø, med sagens bilag, ialt 13 stk.

Mødt var:
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, v/arkitekt Jørgen Birkedal.
Fuglebjerg kommune v/sagsbehandler Ole Jacobsen.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/formanden Niels Otto Preuss.
Ejerne af ejendommen Marianne og Kell Adamsen.

Nævnets formand forelagde sagen. Han bemærkede, at ejendommen er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, Zone II.
Ifølge kendeisens § 3 er anlæg af veje ikke tilladt uden tilladelse fra fred-
ningsnævnet. Ifølge § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt ombyg-
ning af bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for byg-
ningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Ifølge § 8 må
der herudover ikke opføres nogen art af bygninger, og det er ikke tilladt
at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure el-
ler andre indretninger herunder master m. v.

Fredningsnævnet har tidligere, under Fll!2000 og F30!2000, behandlet
sager om ombygning af den eksisterende bebyggelse på ejendommen.
Nævnet har ikke fået forelagt eller er ansøgt om forlægning af Hørhavevej ,
der ved Skov- og Naturstyrelsens skrivelse af 10. september 2001 er tilladt
forlagt af styrelsen, hvorved ejendommen udvides med ialt ca. 742 m2, så-
ledes at afstanden mellem hus og vej bliver 10 meter. Ejeren har etableret
en bøgehæk langs vejens nords ide og dertil plantet 2 æbletræer og 1 blom-
metræ ud for huset tæt ved bøgehækken.
Ejerne ansøger nu om opførelse af 2 garagebygninger , den ene med udhus,
i overensstemmelse med deres skrivelse af 28. april 2004 med tilhørende
tegninger for CASA Arkitekter ApS, fremlagt som bilag 10, 11 og 12.
Herudover blev det konstateret, at ejerne uden nævnets tilladelse har op-
ført et brændeskur på ca. 18 m2• Væggene består af trykimprægnerede
brædder og taget er belagt med tagpap.

Skov-ogNaturst~elsen
J.nr. SN 2001- J1.-l\I_~-~~"~
Akt· nr. 1..5 ~



Ejerne bemærkede, at de har forelagt Fuglebjerg kommune deres ønske
om en brændehæk og fået oplyst, at tilladelse hertil ikke var nødvendig.
De er dog indforstået med nu at søge nævnet om godkendelse af den alle-
rede opførte bygning.
De ønskede garager vil få en højde på ca. 5 meter til kip og er derved ca.
en halv meter højere end den nuværende anneksbygning, men 1 meter la-
vere end beboelseshuset. Den ene garagebygning, hvori ønskes indrettet
udhus samt plads til familiens campingvogn, ønskes i en længde på ca. 13
meter og den anden garage placeret vinkelret herpå, i en længde af ca. 6
meter. Det bemærkes herved, at den nuværende anneksbygning er 8 meter
lang.

•

Arkitekt Jørgen Birkedal henholdt sig til amtets skriftlige udtalelse af 18.
februar 2004, sagens bilag 1, og kunne ikke anbefale opførelse af de an-
søgte garagebygninger , ligesom han påtalte det uden nævnets tilladelse op-
førte brændeskur. Det vil lukke for udsigten fra Hørhavevej mod søen,
hvis garagen til personbilen placeres som ansøgt. Der er ved fredningens
gennemførelse i sin tid betalt den daværende ejer erstatning, 2.200 kr., og
den nuværende ejer må indrette sig efter de tinglyste fredningsbestemmel-
ser på ejendommen, der som følge af dennes helt særegne beliggenhed er
meget restriktive.

Kommunens repræsentant bemærkede, at der endnu ikke fra kommunens
side er taget stilling til det ansøgte.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Niels Otto
Preuss, fandt det ikke rimeligt at opføre så store garagebygninger som an-
søgt og for personbilgaragens vedkommende med en placering, der vil
hindre udsigten til og fra søen. Endvidere påtalte han opførelsen af bræn-
deskuret, som intet har med en brændehæk at gøre.

•
Nævnet foretog foreløbig votering og tilkendegav ikke at kunne godkende
opførelse af de ansøgte bygninger. Nævnet opfordrede til at ejerne for-
handlede med nævnet om en anden løsning. Nævnet tilkendegav, at kunne
tillade opførelse af een garagebygning, beliggende i nord/sydlig retning .
Garagen skal have samme gulvkote som huset og den nuværende anneks-
bygning. Nævnet er enig i, at garagebygningen bør opføres med stråtag lig
den øvrige bebyggelse på ejendommen. Nævnet er betænkelig ved bibehol-
delse af det uden nævnets tilladelse opførte brændeskur, der er meget syn-
ligt fra gangstierne ved Tystrup sø. Familiens campingvogn, oplyst at have
en længde på ca. 7V2 meter, tilkendegav nævnet må anses som en beboel-
sesvogn i den tinglyste kendelses forstand, jfr. herved Zone II § 8, hvorfor
den ikke kan bibeholdes på ejendommen.

Ejerne tilkendegav at ville forhandle med nævnet og ændrede deres ansøg-
ning til følgende: Bibeholdelse af det nu opførte brændeskur med dets nu-
værende placering, når det males i samme grønne farve som Skov- og Na-
tUfstyrelsens toiletbygning umiddelbart vest for brændeskuret. Camping-
vognen vil blive fjernet fra ejendommen og opbevaret andet steds. Der an-
søges om en ny garagebygning med udhus med gulvkote som hovedhuset
og annekset. Garagebygningen med stråtag vil få en længde på ca. 10 me-
ter, regnet fra beboelseshusets sydgavl. Vejomlægningen ønskes godkendt
og således at der, for at give læ til huset, udover det allerede plantede åb-
nes mulighed for yderligere beplantning mod syd.



Nævnet foretog påny votering og tilkendegav, at der ved forelæggelse af
bygningstegninger over garagebygningen med udhus, kan forventes god-
kendelse af den nu skitserede bygning. Samtidig kan forventes, at bræn-
deskuret tillades bibeholdt, når det males med fornævnte grønne farve. For
så vidt angår vejomlægningen kan den endvidere forventes godkendt, når
den plantede bøgehæk holdes i en maksimal højde af 1,5 meter, og der ik-
ke sker yderligere beplantning mellem hækken og huset i grundens læng-
de, bortset fra de allerede plantede 2 æbletræer og 1 blommetræ. Cam-
pingvognen må som tilbudt af ejerne fjernes fra ejendommen.

Sagen udsat på ejernes endelige stillingtagen samt tilsendelse til nævnet af
bygningstegninger med beskrivelser af den nu påtænkte garagebygning
med udhus samt tegninger af det allerede opførte brændeskur, alt med be-
liggenhedsplan.

7[~f2L.
Hans-Henrik Jensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Marianne og Kell Adamsen, Hørhavevej 3, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Niels Otto Preuss,
Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. arkitekt Jørgen
Birkedal, Alleen 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg kommune, Teknik- og Miljø, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg

~;~~i:~~~.~r~~tii~:t~;~?b.cl4
anJ 'k~n
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REG.Nl ~t 06. 0/
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fuglebjerg - Hashøj kommune
Fællesforvaltningen for teknik og miljø
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose

Modtaget i
Skov- og NaturstyrerSSiIJ

1 S, J~~~g~~~

Ved ansøgning fremsendt Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 26. maj
2004 har kommunen for ejerne, Tove VoIler og Henrik Høier, ansøgt om
nævnets tilladelse til opsætning af 3 solfangere på en driftsbygning på ejen-
dommen matr.nr. 3 a Kellerød by, Tystrup, beliggende Tystrupvej 1.

Det fremgår af sagen, at de 3 solfangere ønskes opsat på en tagflade på en
driftsbygning der vender ind mod ejendommens gårdsplads.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør afOverfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 og her henført til Zone II. I denne
zone må ombygning af de til bestående land- eller skovbrug ikke påbegyn-
des, før Fredningsnævnet har godkendt tegningerne hertil.

Natur & Miljø har besigtiget ejendommen den 25. maj 2004 og konstateret,
at opsætning af solfangere som ansøgt ikke vil tilsidesætte fredningens for-
mål om at bevare ejendommens karakter af landbrugsej endom.

Det anbefales derfor fredningsnævnet at godkende projektet.

Det kræver ikke dispensation fra skovbyggelinien at opsætte solfangerne."

Nævnets afgørelse:

Idet de ansøgte bygningsindretninger ikke ses at stride mod formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, Zone II, tillader næv-
net i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opsætning af de 3 sol-
fangere med den angivne placering på en tagflade ind mod ejendommens
gårdsplads.

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

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001.J~~ - :;)::l-7 J
Akt. nr. I"2..~ a

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F44/04
Deres J.nr. 267615

Den 14. juni 2004



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside wW.nkn.dk

Geb.xrettilbagebe~les, hvis De får ~medhold D

-æ.f~~J L. F~· ~
Hans-Henrik Jens n ~Jørgensen JJMjl.t-'m~

Kopi af kendelsen sendes til:
Tove VoIler og Henrik Høier, Tystrupvej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens ri~i hed be\<ræftes. J.
Domrner~i mg~d,. den \~/b<)'1

~ ~y~'----'
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RlEG.Ni J b ()' . o!
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Jens Hombek
Kildehusvej 6
Vinstrup
4250 Fuglebjerg

SCANNET

• Ved skrivelse af 22. marts 2005 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, på
Deres vegne, sendt Deres ansøgning til Fuglebjerg kommune om opførelse
af drivhus på Deres ejendom, matr.nr. 1 b Vinstrup by, Tystrup, til behand-
ling i Fredningsnævnet. Ejendommen er beliggende Kildehusvej 6-8.

Det fremgår af ansøgningen med bilag, herunder tegning af det ansøgte, at
drivhuset er på 21 m2 og vil få en maksimal højde på 3 meter. Nordvæggen
opføres i mursten med teglafdækning og murværk vandskures og kalkes.

Nævnet har efterfølgende anmodet amtet om at besigtige ejendommen og ta-
ge fotos af ejendommen, hvor drivhusets beliggenhed og omfang er skitseret
ind.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har i skrivelse af25. april 2005 oplyst, at
den del af ejendommen, hvor drivhuset ønskes opført, ligger inden for fred-
ningszone II i Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. I denne
zone må ny bebyggelse ikke opføres, før tegninger af byggeriet er godkendt
af fredningsnævnet.

Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand,
således at ejendommenes karakter som skovbrugs- og landbrugsejendomme
opretholdes.

Amtet har ikke noget at bemærke til det fremsendte projekt.

Nævnets afgørelse:

Efter de fremsendte tegninger og beslaivelser samt amtets fotos findes opfø-
relse af det ansøgte drivhus ikke i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968, fredningszone II. Nævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af drivhuset
med den angivne beliggenhed i materialer som ovenfor beskrevet.

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

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
BølJingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 5761 22 16

Journal nr. F41/05
Deres J.nr.

Den 9. maj 2005
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk~.
Iyrettilbagebetales, hvis De får helt eller...d~medhold i per

~~

/~/~l~ I" //' /,/ ...:.-:
_. ( ./ " !- ' I Ians-Henrik Jensen FIe / .y"J Jørgensen .
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Arkitektfirmaet AIS
Tage Corfitsen
Fisketorvet 7
4200 Slagelse

• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
De på ejeren, Anders Petersens vegne, anmodet om nævnets tilladelse til
indretning af 1. sal af det eksisterende stuehus til beboelse med etablering af
nye kviste/ovenlysvinduer, alt på matr.nr. 8 a Tystrup by, Tystrup, beliggen-
de Langebjergvej 5.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfrednings-
nævnets kendelse af6. september 1968 vedr. fredning af arealer ved Tyst-
rup-Bavelse søerne, zone III for matr.nr. 8 a. I zone III må ændringer af ejen-
dommes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme ikke påbegyndes,
før Fredningsnævnet har godkendt tegningerne hertil.

Arkitektfirmaet A/S Tage Corfitsen har på vegne afklient ansøgt om tilla-
delse til ombygning/nyindretning af stuehus på ejendommen, Sletold, Lan-
gebjergvej 5, Tystrup, Fuglebjerg. Den eksisterende beboelse på 302 m2 ud-
nyttes, og ændres i facade og indretning, som anvist på vedlagte bilagsteg-
ninger.

I fredningen af arealerne ved Tystrup-Bavelse søerne er formålet at bevare
arealeme i en tilstand, således at ejendommenes karakter aflandbrugs- og
skovbrugsejendomme opretholdes, og ved driften af såvel mark- som skov-
områderne vil der være at tage hensyn til bevarelsen af de landskabelige og
naturvidenskabelige værdier. Bortset fra bygninger, der alene tjener land-
brugs- og skovbrugs og fiskerierhvervet, samt lokal helårsbeboelse, er det
ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet anbringe eller
opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger.

Den i ansøgningen fremsendte tegning af stuehuset er lavet efter lokal byg-
geskik og indenfor rammerne af den eksisterende bygning.

-
Det anbefales derfor Fredningsnævnet, at der gives tilladelse til det ansøgte."

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F56/05
Deres J.nr. 66140

Den 3. juni 2005
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Nævnets afgørelse:

Indretning af 1. sal i stuehuset til beboelse med etablering afkviste og oven-
lysvinduer som projekteret, findes ikke i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968, zone III. Nævnet tillader der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, st1<:.1, bygningsændringer som
ansøgt og som beskrevet i arkitektfirmaets skrivelse af 8. marts 2005 med
bygningstegninger af 21. februar 2005.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

mret tilbagebetales, hvis De får helt eller del, ~'§3medhold i De,e1 kla,,',~~l\h-. ;;;;3iY /. f lI!
Hans-Henrik Jensen Jørgensen J' ~~

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Bygagervej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen.t5, ~180 So~ø .
Anders Petersen, Langebjergvej 5,4250 Fuglebjerg lJdsknftens ti- h J
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Fredningsnævnet for Vestsjællands AmtilEiNR. Ztt'b. v/

Fuglebjerg - Hashøj Fællesforvaltning
Teknik- og Mi.ljø ((SI C h\ 1\J(l~ll~ltlT-
VemmeløseveJ 40 ~ itU "\'l .!,"\1 ~
4261 Dalmose .

Ved skrivelse af28. juli 2005 med bilag, har Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø tilsendt nævnet sag om indretning af to lejligheder i en eksisterende
driftsbygning på landbrugsejendommen matr.nr. 7 a Tystrup by, Tystrup, be-
liggende Langebjergvej l.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6. september
1968, Zone III.
Ifølge bestemmelserne i kendelsen, skal ejendommenes karakter af land-
brugs- og slcovbrugsejendomme opretholdes.
Bortset fra bygninger, der tjener blandt andet landbrugserhvervet samt lokal
helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre nogen art afbygninger.. .

Det fremgår af Natur & Miljøs skrivelse af28. juli 2005 og af kommunens
ansøgning til Natur & Miljø på vegne ejeren, Lars Pedersen, at de ydre ænd-
ringer af bygningen omfatter isætning af 4 skråvinduer i tagf1aden samt isæt-
ning af glas i f1unkerne på en kvist.

• Det er Natur & Miljøs vurdering, at de ansøgte ændringer ikke vil ændre
ejendommens karakter af landbrugsej endom af betydning. Amtet vil medde-
le landzonetilladelse.

Nævnets afgørelse:

Idet indretning af de omhandlede lejligheder og heraf følgende indgreb i tag-
f1aden sker i en landbrugsbygning, finder nævnet af hensyn til at skulle påse,
at ejendommens karakter af landbrugsejendom opretholdes, at skulle tage
stilling til det ansøgte.

Nævnet finder ild<edet ansøgte bygningsprojekt i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, bestemmelserne i Zo-
ne III. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, isætning af de fire skråvinduer i tagf1aden samt isætning af glas i flunker-
ne på en kvist, alt i overensstemmelse med de tilsendte tegninger og beskri-
velser.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16
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J.nr.

Den 9. september 2005



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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
TiIladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.

GebYI~ettilb~gebe~tJ\es, hvis De får helt eller~~.Ji'S' medhold i

0l5·ftG.)l ~ l-. /~ . (
'1 J FI r~JHans-HenrI ( ensen emm ng ørgensen

I.- /. /

,Ii' /
,'/
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Kopi af kendelsen sendes til:
Lars Pedersen, Langebjergvej l, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø . r
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Marianne og Kell Adamsen
Hørhavevej 3
4250 Fuglebjerg

SC~NET

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 2.
september 2005, har De ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et driv-
hus på Deres ejendom matr.nr. 14 g Vinstrup by, Vinstrup, beliggende Hør-
havevej 3.

Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968, Zone II. Ifølge kendeIsens § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt
ombygning af bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for
bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Ifølge § 8 må
der herudover ikke opføres nogen art af bygninger, og det er ikke tilladt at
anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller an-
dre indretninger herunder master m.v.

Om det ansøgte drivhus slmver De i Deres ansøgning af 4. august 2005 til
amtet følgende:

"Den ved mødet den 6. juli 2005 omtalte eventuelle drivhus-vægmodel for-
kastes, idet det er langt højere end plankeværket. Plankeværket nedrives for
at give plads til et alm. drivhus, idet den samme beliggenhed på matriklen
ønskes. Drivhuset bliver således mindst synligt udefra og bliver næsten dæk-
ket af havens indvendige - som udvendige hældce.
Drivhuset hedder Juliana Premium og er på 9,9 m2, mål 3676 x 2734 x 2400
mm. Stplfundamentet hertil er 80 mm højt.
Både drivhus samt fundament opbygges i grøm1e aluminiumsrammer med
glas som dækmateriale. Tegning er vedlagt. Drivhusets beliggenhed er vist
på vedlagte plan."

De har endvidere i Deres slaivelse til amtet redegjort for opstilling af en
flagstant på 8 meter på ejendommen.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet vurderet, at det fore-
slåede/ansøgte drivhus vil give flere reflekser end en vægmodel, fordi der er
et meget stØlTeglasareal end ved opførelse af en vægmodel. Amtet finder
derfor, at opførelse af det nu foreslåede drivhus vil være i strid med frednin-
genS formål.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal m. F98/0S ]f. F12/04
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Den 14. september 2005



Nævnets afgørelse:

Det ansøgte drivhus med den angivne beliggenhed findes at ville reflektere
sollys og at kunne ses fra Tystrup Sø, hvorfor det anses at være i strid med
fredningens formål. Nævnet finder derfor ikke i medfør afnaturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. l, grundlag for at dispensere til det ansøgte.

Nævnet har ingen bemærkninger vedrørende opstilling af den angivne flags-
tang med den ifølge den tilsendte beliggenhedsplan angivne placering.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis klagefristene· 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunenlfredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel~.)ll€~edhOld i e e'1Hrf'ffli>.'

#~@d{L ~~ (~
Hans- Hennk Jensen F~ørgensen \1

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg - Hashøj Fællesforvaltningen, Teknik og Miljø, Vemmeløsevej
40, 4261 Dalmose
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,L"ld~~ rigtL h

Dommeren--t'~rlt(8w
.....,. Sonja
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-~.År 2005 den 28. september kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnetv/forman-
den dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem
Rolf Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Hans-Henrik Jensen, Fugle-
bjerg, møde i Fuglebjerg kommune.

Der foretoges:

F71/05 Sag om opførelse af ridehal på
matr.nr. 5 a Vinstrup by, Ty-
strup, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968, Zone II.

Der fremlagdes skrivelse af 13. juni 2005 fra advokat Jes Løkkegaard med
sagens bilag, A med underbilag 1-3 og bilag B-D

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø landskabsarkitekt Bo Kiersgaard.
For Danmarks Naturfredningsforening, Fuglebjerg lokalkomite, Niels Otto
Preuss.
Ejeren, Susanne Fryland med advokat Jes Løkkegaard og Charlotte Skov-
lund.
Fuglebjerg kommune var indvarslet, men ikke mødt.

•

Ejendommen blev besigtiget og det 'Sted udpeget, hvor ridehallen ønskes
opført. Det opvoksende læhegn mod øst, bestående af tre rækker af buske
og løvfældendeammetræeri en højde af maksimalt 2,5 meter, vil blive be-
varet langs ridehallen.
Ridehallen vil få en maksimal højde på 8,25 meter plus fundament,
ca.0,25 meter, ialt 8,5 meter. Hallen kan eventuelt nedgraves, således at
hallens højde til kip vil blive den samme som gårdens nuværende udlænger,
der skønnes at have en højde på knapt 7 meter. Ridebanens indvendige
mål vil være20 x 60 meter. Subsidiært søges der om en hal med indvendi-
ge mål på 20 x 40 meter.
Ejeren er meget fleksibel med hensyn til farvevalg. Der blev drøftet gavle
og sider i brun eller svenskrød med grå eller sort trempel og gavltrekant
samt gråt tag, lig tag på eksisterende bygninger.

Sagen blev herefter nærmere drøftet i stuehuset:
Ejeren, Susanne Fryland, oplyste, at have overtaget ejendommen pr. 1.
august 2005. Ejendommen er på 10,5 ha.

Bo Kiersgaard bemærkede, at amtet lægger til grund, at ejerens intention
er, at ridehallen er en erhvervsmæssig nødvendig bygning, men amtet fin-
der det betænkeligt med så stor en bygning i et beskyttelsesområde. Hvis
ridehallen anses som fritliggende skal Fuglebjerg kommune, som landzo-
nemyndighed, tage stilling til projektet. Der kan eventuelt blive tale om at
kræve yderligere beplantning til at sløre bebyggelsen.

l.UD 1- 1)./1/t, - Ol> O :!> r 4/
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Niels Otto Preuss bemærkede, at Naturfredningsforeningen generelt er
imod opførelse af så stor en hal i det fredede område. Hvis der ønskes op-
ført så stort byggeri, burde ejeren have erhvervet en ejendom uden for det
fredede område. Byggeriet vil endvidere blive tydeligt set fra Tystrupvej.
Foreningen er dertil betænkelig ved at en ridehal, som den ansøgte, kan
anses som en landbrugsbygning.

Susanne Fryland bemærkede hertil, at det var efter erhvervelse af ejendom-
men, at tanken om en handicapridehal opstod. Dette begrundet i Charlottes
Skovlunds resultater indenfor ridesporten. I ridehallen skal ikke opstaldes
heste. Men der vil blive brug for at have heste til handicapbrug midlerti-
digt på ejendommen. Der indrettes nu 11 bokse i den ene eksisterende
staldlængeog der kan indrettes yderligere 11 bokse i en af de andre stald-
længer. Dertil påregnes 4-5 heste i løsdrift.

Der blev drøftet en anden placering af byggeriet end ansøgt. Det blev fo-
reslået, at hallen bliver placeret syd for eksisterende staldlængerog paral-
lelt og tætpå disse. Endvidere blev det drøftet, at placere ridehallen vest
for stuehuset i en lavning. Ved sidstnævnteplacering forventes det ikke, at
hallen kan ses fra Tystrupvej . Den vil endvidere på grund af bevoksning
mod nord være meget lidt synlig fra andre ejendomme.

Det blev aftalt, at der laves en visualisering af byggeriet med de foreslåede
tre placeringer af advokat Jes Løkkegaard, med bistand af landskabsarki-
tekt Bo Kiersgaard.

Nævnet foretog afsluttende besigtigelse af ejendommen fra Tystrupvej .

Sagen udsat.

Kopi af udskriften sendes til:
Susanne Fryland, Fladholtevej 4 a, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Niels Otto Preuss,
Næblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg kommune, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fuglebjerg kommune
Vemme1øsevej 40
4261 Dalmose

Modtaget;
5kov~ og Naturstyrelse:1

I sin afgørelse af20. januar 2005 tillod nævnet opstilling af2 toiletbygnin-
ger på 2 rastepladser ved Tystrup Sø, beliggende på vej arealet 7000 b Tyst-
rup by, Tystrup og vej arealet 7000 c Vinstrup by, Tystrup.

De berørte arealer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968, fredningens zone II. Her må der i medfør afkende1sens § 8 ik-
ke opføres bygninger udover de helårshuse og bygninger tillandbrug m.v.,
der er nævnt i kende1sens § 6 og 7. Specielt er det nævnt, at der ikke må op-
stilles boder, skure eller andre indretninger.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har nu i skrivelse af 8. november 2005
oplyst nævnet, at kommunen ønsker opførelse af en anden type toiletbyg-
ning end den, der blev tilladt ved nævnets afgørelse af 20. januar 2005.
Den nye toiletbygning har et lidt mindre omfang end den tidligere ansøgte.
Toilettet måler 1,5 xl, 7 meter i grundplan og er ca. 2,5 meter højt. Taget er
udformet som et pyramideformet ovenlysvindue og har en tagrende bag fa-
cadekanten. Facaderne består af trykimprægneret træ.

Amtet kan anbefale, at Fredningsnævnet godkender den ansøgte og mindre
toiletbygning. Tilladelsen til den nye udformning kan eventuel ske på vilkår
om, at facaden males mørkebrun eller sort.

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til formålet med bygningerne, findes opstilling af 2 toiletbyg-
ninger som de ansøgte på de angivne steder ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af6. september 1968. Nævnet tillader der-
for i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opstilling af bygningerne
i en udformning og i materialer som ovenfor anført, når bygningernes faca-
der males mørkebrun eller sort.
Det tiltrædes, at toiletbygningerne placeres i overensstemmelse med kom-
munens aftale med Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, herom, og som det
fremgår af Natur & Mi1jø's luftfotos med skitser, dateret 5. november 2005,
om bygningernes placering på de 2 rastepladser.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax57612216
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

;..
• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1

påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel~,)!~~~medhold i Yl1es kl e.

-fPOMI-~t~. / ~ ,
Hans-Henrik Jensen ~ørgensen ~,,~

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Købeuui:llvl1\
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alled.rl(iI:~rij1t8@3S._ .ed bel<r83\tes.

Don'1mert'\J...J~.'J;::lsted, den ~ O N O V. 1005

http://www.nkn.dk


'Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
)

,)• Fugl~bj erg - ~~shøj FællesforvaltningeB CAl\;nl\JI~:;-Lr\
Teknik og Miljø ' \1 db \J d.h!J eUo

Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf.5761 2266
Fax 57 61 2216

("'I.,JJ'~ -

Journalm. F1l7/05
Deres J.m. GA 329006

Den 21. november 2005

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
kommunen på vegne ejeren, Mogens Rasmussen, ansøgt om nævnets tilla-
delse til indretning afblomsterbutiklshowroom i tidligere driftsbygning på
den tidligere landbrugsejendom beliggende på matr.nr. 9 a Vinstrup by,
Tystrup, adresse Lindekrogvej l, Vinstrup.

Ved sagens fremsendelse den 4. november 2005 har Natur & Miljø udtalt:

"Fredningskendelsen, der omfatter det ansøgte område, er afsagt af Over-
fredningsnævnet den 6. september 1968 i sag nr. 1862/66. Det ansøgte ligger
inden for fredningens zone III. Fredningen, der omfatter Tystrup-Bavelse sø-
erne, er en status quo fredning, der skal bevare landskabet i dets daværende
tilstand afhensyn til det karakteristiske, kuperede sølandskab. Særlig vigtig
er udsigten fra offentlig vej og ned mod søerne. For fredningszone ID, som
det ansøgte ligger inden for, gælder ikke særligt restriktive krav. Det ansøgte
ligger inde i en mindre landsby, og må nok betegnes som værende underord-
net i forhold til at kræve en dispensation fra fredningsbestemme1seme.

Med det ansøgte foretages der beskedne ændringer i den ydre, fysiske frem-
træden af bygningerne, jf. kortbilag med tegninger afsituationsplan og faca-
de mod Lindekrogvej før og efter ombygning. Desuden vil der blive skltet
med et diskret skilt mod offentlig vej. Amtet vurderer, at disse ændringer ik-
ke er i modstrid med fredningsbestemmelserne. "

Nævnets afgørelse:

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6. september
1968 zone III, der har sålydende bestemmelser:

§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendom-
menes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.

§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiske-
rierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre no-
gen art af bygninger eller på arealet at anbringe eller opsætte boder,
skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder master og
tårne. Master til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.
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Det ansøgte findes ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, de ansøgte mindre bygningsændringer mod
Lindekrogvej foranlediget af driftsbygningens ændrede anvendelse, alt i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger fra arkitekt Elisabeth Sthur,
dateret juni 2005.

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

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside ww .nkn.dk /

I
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b ret tilbagebetales, hvis De får helt ~~_~~:~.~edhold i per s kla~~,i j'on ~lO . ,,/ / ' I l
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Kopi af kendelsen sendes til:
Mogens Rasmussen, Lindekrogvej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Københa
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 1,5.-"t\~O Sor ',..

[.!(ls,'(r".e ng" ,):1 be .r23ftes.
Domrnere~nnTi ~I ~~ 1 NOV. 2005

....,. Sonja P
oa .



f :~t~(GJo~l 2tat, . (jI
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fuglebjerg - Hashøj

Fællesfor:altningen for Teknik- og ~((\l 6\ 1'~(I~rJ~Vff\
~~~~1 ~~~~,~~~~
4250 Fuglebjerg

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Modtaretf
Skov. 1'1'" ?\J '1tU1"styrelsen

25 OKT. 2005
Journalnr.F95/05
Deres J.nr.

Den 24. oktober 2005

Ved skrivelse af22. august 2005 har fællesforvaltningen på vegne ejeren,
Harald Palmvang, ansøgt nævnet om tilladelse til etablering af en mindre sø
på ca. 600 m2 på ejendommen matr.nr. 13 Rejnstrup by, Gunderslev, belig-
gende Gunderslevlillevej 7.

Idet ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968, har nævnet sendt sagen til udtalelse i Danmarks Naturfred-
ningsforening og Vestsjællands Amt, Natur & Miljø.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Fuglebjerg har den 26.
september 2005 udtalt ikke at have indvendinger mod ejerens ønske om
etablering af søen. Det tilføjes, at vandhuller generelt er et gode for naturen.
Vandhullet kan ikke ses fra nabomatrikleme og vandhullet anlægges ikke på
en produktiv mark.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har den 10. oktober 2005, indledningsvis
bemærket:

"Anlæg af en sø i landzone er en ændret arealanvendelse, der nødvendiggør
landzonetilladelse efter pI. § 35. Da ejendommen ligger inden fdr et område,
som er fredet i medfør af kapitel 6 i naturbeskyttelsesloven, kan en landzone-
tilladelse først udnyttes, når der tillige foreligger en dispensation fra Fred-
ningsnævnet. Kommunen og ansøgeren vil blive orienteret om fremsendelsen."

Om ansøgningen har Natur & Miljø endvidere bemærket:

"Fredningskendelsen, der omfatter det ansøgte område, er afsagt af Over-
fredningsnævnet den 6. september 1968 i sag nr. 1862/66. Det ansøgte ligger
inden for fredningens zone II. Fredningen der omfatter Tystrup-Bavelse sø-
erne er en status quo fredning, der skal bevare landskabet i dets daværende
tilstand afhensyn til det karakteristiske, kuperede sølandskab."
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Natur & Miljø har derpå udtalt:

"Amtet vurderer, at etablering af den ansøgte sø på det angivne areal ikke er
i modstrid med intentioneme med fredningen. Søens dimensioner er besked-
ne og der ændres ikke væsentligt på den synlige del afterrænformerne og
landskabet. Placeringen af søen er i en lavning, der er taget ud af omdrift og
som henligger med brændenælder og kulturgræsser. Søen vil ikke kunne ses
fra offentlig vej eller fra Bavelse sø. Etablering af en sø på det pågældende
areal er endvidere i overensstemmelse med bevaringen og udviklingen af
områdets naturværdier og kan være et positivt element. En dispensation fra
fredningsbestemmelserne (jf. § 50 i naturbeskyttelsesloven) vurderes således
ikke at stride mod fredningens formål. Amtet kan dermed anbefale en dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne. "

Natur & Miljø har tilføjet hertil, at ejendommen er beliggende i EF-fugle-
beskyttelsesområde og i umiddelbar nærhed afEF-Habitatområde.

"Amtet vurderer, at det ansøgte ikke vil indebære en forringelse af områdets
naturtyper og leve stederne for arterne, eller vil medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for."

Nævnets afgørelse:

Anlæg af den ansøgte sø med den angivne beliggenhed, findes ikke i strid
med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968,
Zone II. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelslovens § 50, stk.1,
etablering af søen som ansøgt. Det er et vilkår for at sikre det karakteristiske
landskab, at der ikke etableres beplantning langs nogen af søens bredder.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning ,olJl
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets. hjemmeside w~w.~df'
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fuglebj erg - Hashøj
Fælesforvaltningen for teknik og miljø
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose

Modtaget i
"T qtnTstyrelsen

~ 1 JAtt 2006

Vedr.: Opførelse af stald/stutteri, shelter, maskinhus/kontor/værksted
• og indretning af 1. sal til beboelse.

Ved ansøgningen fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & miljø den
2. december 2005 har kommunen på vegne Tegnestuen Ipsen & Stenbøg
ApS for ejerne Gitte og Jesper Tornbo ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af nyt byggeri samt ændring af eksisterende byggeri på landbrugsejen-
dommen matr. nr. 18 Tystrup By, Tystrup, beliggende Næblerødvej 17.

Det ansøgte byggeri omfatter opførelse af stald/stutteri, shelter, maskinhus/
kontor/værksted og indretning afbeboelseshusets 1. sal.

Natur & miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

• "Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-
ber 1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Ejen-
dommen er fredet i zone III.

Ifølge kendelsen gælder for zone III. § 1. Arealerne skal bevares i deres nu-
værende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugs- skovbrugs-
ejendomme opretholdes. § 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener land-
brugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke
tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at anbringe eller op-
sætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder master
og tårne.

•
Stald/stutteri har et bebygget areal på 107 m2, maskinhus/kontor/værksted
har et bebygget areal på 101 m2

• Bygningerne opføres i 1 Y:z plan og udføres
efter oplysninger fra arkitektfirmaet den 1. december 2005 med tagdækning
af sorte betontagsten og med træbeklædte facader malet med sort trætjære .

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66Fax 5761 22
16

Journal m. F 129/05
Deres J.m. byggesagsm.
349927

Den 10. januar 2006

Shelter for heste er på 18 m2
, og med tagbeklædning af savskåret lærketræs-

brædder. Der er ingen beklædning på facader. Alle overflader bliver efter ~
07,:)::>\ .....~} Li --=»)3
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montage behandlet med lysebrun trætjære.

Amtet finder at de pågældende bygninger tjener den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom.

Der udføres indretning af 1. sal til beboelse, 4 stk. nye kviste på hver side af
tagflade samt altan på nordgavl af eksisterende stuehus. Tagdækningen bli-
ver med sorte betontagsten og gavltrekanterne bliver træbeklædning malet
med sort trætjære.

Amtet finder herefter, at opførelse af driftsbygningerne og indretning af stu-
ehusets 1. sal til beboelse som ansøgt ikke vil være i strid med fredningens
fomlål eller i uoverensstemmelse med fredningsbestemmelserne. "

Nævnets afgørelse.

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med Overfrednings-
• nævnets kendelse af6. september 1968, fredningens zone III. Nævnet tilla-

der derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O, stk. l opførelse af stald!
stutteri og maskinhus/kontor/værksted samt shelter og dertil ombygning af
eksisterende beboelseshus med bl.a. nye kviste og altan på nordgavlen.

Byggeriet forudsættes opført med en placering som angivet på den tilsendte
situationsplan af 16. november 2005 og iøvrigt i overensstemmelse med de
tilsendte tegninger og beskrivelser samt foto's af tilsvarende shelter dateret
3. december 2005.
Det forudsættes endvidere, at der til byggeriet anvendes materialer og farver
som foran anført af Vestsj ællands Amt, Natur & miljø.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen
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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

http://www.nkn.dk
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Advokat
Jes Løkkegaard
Ingemannsvej 61
4200 Slagelse Modtaget f

Skov. og-NatUfstyreJsen

22 FEB.2006

Ved skrivelse af 13. juni 2005 og senere har De for ejeren Susanne Fryland
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en ridehal med handicapfacili-
teter på landbrugsejendommen matr. nr. 5 a Vinstrup by, Tystrup, beliggen-
de Tystrupvej 46.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968, Zone II. Ifølge bestemmelserne i Zone II § 6, må opførelse af og til-
bygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nød-
vendige bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for byg-
ningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet.

Sagen kræver derfor blandt andet nævnets stillingtagen til, om opførelse af
ridehuset er en for landbrugsdriften nødvendig bygning, eller om ridehuset
må anses som en fritidsinteresse, der ikke giver grundlag for at benævne
bygningen som en landbrugsbygning.

•
Nævnet afholdt den 28. september 2005 møde på ejendommen med delta-
gelse af Dem, ejendommens ejer m.fl. samt repræsentanter fra Vestsjællands
Amt og Danmarks Naturfredningsforening.
Det blev på mødet oplyst, at landbrugsejendommens areal er 10,5 ha og at
ridehallens udvendige mål er 22 x 71,4 meter = ialt 1.571 m2• Af ejeren blev
på mødet endvidere om ridehallen oplyst:

"Ridehallen vil fa en maksimal højde på 8,25 meter plus fundament, ca. 0,25
meter, ialt 8,5 meter. Hallen kan eventuelt nedgraves, således at hallens høj-
de til kip vil blive den samme som gårdens nuværende udlænger, der skøn-
nes at have en højde på knapt 7 meter. Ridebanens indvendige mål vil være
20 x 60 meter. Subsidiært søges der om en hal med indvendige mål på 20 x
40 meter.
Ejeren er meget fleksibel med hensyn til farvevalg. Der blev drøftet gavle og
sider i brun eller svenskrød med grå eller sort trempel og gavltrekant samt
gråt tag, lig tag på eksisterende bygninger.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr.F 71/05
Deres J.nr. 22504
Natur & Miljø's
j.nr. 8-70-51-80-307-1060-2005

Den 21. februar 2006

I ridehallen skal ikke opstaldes heste. Men der vil blive brug for at have he-
ste til handicapbrug midlertidigt på ejendommen. Der indrettes nu 11 bokse S1\J ~-l Z) - ....:::ol J ~
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i en af de andre staldlænger. Dertil påregnes 4-5 heste i løsdrift".

På mødet udtrykte Vestsjællands Amt og Danmarks Naturfredningsfore-
nings repræsentanter betænkelighed ved den da ansøgte placering af ridehal-
len. Der blev drøftet alternative placeringer, og det blev aftalt, at De som re-
præsentant for ejeren ville lave visualiseringer af byggeriet med flere for-
skellige placeringer.

Med skrivelse af 14. november 2005 tilsendte De herefter Vestsjællands
Amt og nævnet de aftalte visualiseringer. Dertil blev der tilsendt visualise-
ring af et nyt forslag til ridehallens placering. Dette begrundet i, at ejeren
Susanne Fryland har fået tilsagn af naboen om erhvervelse til, hallens opfø-
relse, af et areal nord for landbrugsej endommen med fornødne udenomsare-
aler. Denne placering foretrækkes af ejeren og er benævnt placering 1B og
fremgår afvisualiseringeme af 4. november 2005, bilag 1 og 3.

I skrivelse af 19. december 2005 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø om
projektet anført:

• "Det er amtets vurdering, at en placering nord for de eksisterende bygninger
er god, når det gælder en placering i tilknytning til det eksisterende byggeri.
Den giver desuden en bedre sammenhæng i bebyggelsen end både den op-
rindeligt ansøgte syd for bygningerne ved ridebanen og den fritliggende pla-
cering på marken vest for haven. Landskabeligt set bl.a. vurderet ud fra de
udarbejdede visualiseringer, vil hallen med denne placering ikke påvirke det
karakteristiske landskab omkring Tystrup-Bavelsesøerne væsentligt. Hallen
underordner sig landskabet fra de fleste vinkler især på lang og mellemlang
afstand.

Amtet indstiller derfor som sekretariat for Fredningsnævnet bl.a. på bag-
grund af de udarbejdede visualiseringer, at nævnet godkender en placering
nord for de eksisterende bygninger. Placering 1 B (se plantegning) er at fore-
trække, da den er trukket lidt tilbage (mod vest) i forhold til flugten med den
østlige længes facade. Påvirkningen fra sydøst på Tystrupvej bliver på denne
måde minimeret. Denne placering er samtidig ansøgers foretrukne jf. brev af
14. november. Det er naturligvis stadig en forudsætning for en godkendelse,
at Fredningsnævnet vurderer, at der er tale om jordbrugserhverv (stutteri)
med en indtjening".

Om projektets erhvervsøkonomiske betydning for ejendommens landsbrugs-
drift har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø i skrivelse af 1. august 2005 an-
ført:

"For at kunne vurdere, om bygningen bliver en del af stutteridrift med en er-
hvervsmæssig indtjening til ejendommen, har Natur & Miljø bedt ansøger
om yderligere oplysninger særligt om disse forhold. Herefter har advokat Jes
Løkkegaard fremsendt en redegørelse for projektet ved brev af 11. juli 2005.

Det er ud fra redegørelsen Natur & Miljøs umiddelbare vurdering, at der kan
være tale om, at stutteridriften på ejendommen vil give en erhvervsmæssig
indtjening med grundlag for opførelse af en ridehal. På den baggrund kan
der altså eventuelt dispenseres fra fredningen til det ansøgte".



Nævnets afgørelse:

Nævnet har tidligere behandlet flere sager vedrørende ejendommen, herun-
der om harehaller.

I sin tilladelse til harehalleme af 30. marts 1990 udtalte Overfredningsnæv-
net, at måtte lægge til grund, at de påtænkte harehaller må anses som en
nødvendig driftsbygning i forbindelse med hareopdræt, der skal indgå som
led i ejendommens landbrugsrnæssige udnyttelse. Harehalleme kan derfor
opføres inde for fredningen med fredningsnævnets godkendelse.

Nævnte harehaller er siden nedrevet.

Nævnet finder dernæst udfra det oplyste, om baggrunden og hensigten med
projektet samt ejerens forhold, at opførelse af ridehallen med handicapfacili-
teter kan anses som en for landbrugsdriften nødvendig bygning.
I overensstemmelse med bestemmelserne i fredningens zone TI,skal nævnet
herefter godkende tegninger og planer for bygningen og dens placering, for-
inden dens opførelse.

Det nu ansøgte principale forslag, om opførelse af ridehallen på et tilkøbt
areal af naboen nord for, men i tilknytning til ejendommens nuværende be-
byggelse med driftsbygninger, finder nævnet i overensstemmelse med fred-
ningens formål og at kunne godkende. Placeringen er af ejeren og Dem be-
nævnt som placering 1 B og er visualiseret i tegning nr. 05 - 272 af 4. no-
vember 2005, bilag 3.
Det er et vilkår, at ridehallen nedgraves/placeres således, at hallens højde til
kip bliver den samme som gårdens nuværende udlænger. Det af ejeren tidli-
gere nævnte farvevalg med gavle og sider på ridehallen i brun eller svensk-
rød og grå eller sort trempel og gavltrekant, kan tiltrædes, ligesom at ride-
hallen pålægges gråt tag, lig tagene på eksisterende bygninger.

Endelig situationsplan med angivelse af matrikelnumre samt endelige byg-
ningstegninger forelægges Vestsjællands, Natur & Miljø som sekretariatet
for nævnet til godkendelse.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f § 86, j f. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Kø-
benhavn K) afbla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
og organisationer. 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/



.'
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

.,

Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller de~:is~edhold i Deres1Iag~{)
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Am~lEG.Nl 2~(J?OI

Landinspektør
Otto E. Eriksen
Riddergade 7
4700 Næstved

Modtaget i
t!kov. o~ Naturøtyrelsen

~ 9 MRS. 2006

Ved skrivelse af 14. december 2005 har landinspektøren på vegne ejerne,
Gitte & Jesper Tornbo ansøgt om nævnets tilladelse til arealoverførsel afhe-
le matr. nr. 2 p Brunemose by, Tystrup til matr. nr. 2 d Brunemose by, Ty-
strup beliggende henholdsvis Næblerødvej 17 og Langebjergvej 10.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i
skrivelse af 23. januar 2006, har bemærket:

Ejendommen matr. nr. 2 p Brunemose by, Tystrup er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af6. september 1968 vedrørende fredning af arealer
ved Tystrup-Bavelse søerne. Ejendommen er fredet izone ID. Ejendommen
matr. nr. 2 d Brunemose by, Tystrup, hus med have, er ikke fredet.

Ifølge kendelsen gælder for zone ID: § 1. Arealerne skal bevares i deres nu-
værende tilstand, således at ejendommenes karakter aflandbrugs- og skov-
brugsejendomme opretholdes. § 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener
landbrugs-, skovbrugs- og fiskekerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er
det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at anbringe
eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder
master og tårne.

Ved den ønskede arealoverførsel sker der ingen fysiske ændringer med det
overførte areal, idet det fortsat ønskes anvendt til hobbybetonet landbrug, og
der ikke ønskes opført bebyggelse eller lignende på arealet. Arealets regi-
streringsmæssige status ændres dog fra landbrug til helårsbeboelsesejendom.

Det må være et vilkår, at fredningsbestemmelserne på det overførte areal bi-
beholdes.

Amtet finder herefter, at arealoverførslen som ansøgt ikke vil være i strid
med fredningens formål eller i uoverensstemmelse med fredningsbestem-
melserne.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal m.F 134/05
Deres J.m. 5108-2p
Vestsj. Amt
Natur & Miljø
j.m.: 8-70-51-80-307-1067-
2006

Den 28. marts 2006



.' Nævnets afgørelse:_ .,

•
Arealoverførsel til det angivne formål findes ikke istrid med fonnålet med
Overfredningsnævnets kendelse af6. september 1968 zone III. Nævnet til1a-
der derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, den ansøgte a-
realoverførsel.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskel1ige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt den pågældendeklageberettigede. Hvis klagefristen udløber
en lørdag el1er 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtetlkommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt el1er delvis medhold i Det

~,-{{ll(L.
Hans- Erik Jensen

•
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FrednIngsnævnet for Vestsjællands Amt

Landinspektør
Otto E. Eriksen
Riddergade 7
4700 Næstved

Modtaget i
Skov. no' Naturstyrelsen

29 MRS. 2006

•
Ved skrivelse af 14. december 2005 har landinspektøren på vegne ejeren,
Erik Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til arealoverførsel af 2600 m2 fra
matr. nr. 2 c Brunemose by, Tystrup til matr. nr. 2 f smst. steds, beliggende
henholdsvis Langebjergvej 14 og 12.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i
skrivelse af 20. januar 2006, har bemærket:

Ejendommen matr. nr. 2 c Brunemose by, Tystrup er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968 vedrørende fredning af arealer
ved Tystrup-Bave1se søerne. Ejendommen er fredet i zone ID. Ejendommen
matr. nr. 2 f Brunemose by, Tystrup, hus med have, er ikke fredet.

Ifølge kendelsen gælder for zone ID: § 1. Arealerne skal bevares i deres nu-
værende tilstand, således at ejendommens karakter af 1andbrugs- skovbrugs-
ejendomme opretholdes. § 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener land-
brugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke
tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at anbringe eller op-
sætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder master
og tårne.

Det areal på ca. 2600 m2, som ønskes overført, agtes dels beplantet, dels an-
vendt til udvidelse af den efter landlige forhold temmelig lille have på Lan-
gebjergvej 12. Der agtes ikke opført ny bebyggelse på arealet.

Det må være et vilkår, at fredningsbestemmelserne på det overførte areal bi-
beholdes.

Amtet finder herefter, at arealoverførslen som ansøgt ikke vil være i strid
med fredningens formål eller i uoverensstemmelse med fredningsbestem-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 133/05
Deres J.nr. 5108-2e
Vestsj. Amt
Natur & Miljø
j.nr.: 8-70-51-80-307-1068-
2006

Den 28. marts 2006



" melseme.

Nævnets afgørelse:

Arealoverførsel til det angivne formål findes ikke i strid med fonnålet med
Overfredningsnævnets kendelse af6. september 1968 zone III. Nævnet tilla-
der derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, den ansøgte a-
realoverførsel på vilkår, at fredningsbestemmelseme på de omhandlede
2600 m2 fortsat er gældende.

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

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt den pågældendeklageberettigede. 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres k
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fællesforvaltningen for Teknik & Miljø
Fuglebjerg Kommune
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Montage~ i
Skov - \Jaturstyrelsen

~ O APR. 2006

Journal m.F 27/06
V.A. Natur & Miljø
j.m.8-70-51-80-307-1065-2005

Den 19. april 2006

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
21. marts 2006 har kommunen for ejerne Pernille Ambiørn og Martin Ringe
ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning afnordgavlen på ejendommen
matr. nr. 7 g Vinstrup by, Tystrup, beliggende Tystrupvej 36 B.
Nordgavlen ønskes i stedet for eksisterende vindue isat en terrassedør
(fransk altan).

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet
bemærket:

"Fredningskendelsen, der omfatter det ansøgte område, er afsagt af Over-
fredningsnævnet den 6. september 1968 i sag nr. 1862/66. Det ansøgte ligger
inden for fredningens zone 2b for Vinstrup By.

Ifølge fredningskendelsens § 6 skal fredningsnævnet godkende tegninger og
planer ved tilbygning til og ombygning af eksisterende bebyggelse.

Fredningen, der omfatter Tystrup- Bavelse søerne, er en status quo fredning,
der skal bevare landskabet i dets daværende tilstand afhensyn til det karak-
teristiske, kuperede sølandskab. Særlig vigtig er udsigten fra offentlig vej og
ned mod søerne. For fredningszone 2b, som det ansøgte ligger inden for,
gælder at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

Det ansøgte ligger inde i en mindre landsby, Vinstrup, og vil være synligt fra
den mest benyttede offentlige vej rundt om søerne. Formålsparagraffen i
fredningen siger følgende:

"§ 1:At arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejen-
dommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes .... "

, Med det ansøgte foretages der beskedne ændringer i den ydre, fysiske frem-
træden af stuehuset, jf. kortbilag med tegninger af gavlen samt foto fra be-
sigtigelse. Amtet vurderer, at disse ændringer ikke er i strid med frednings-

51vc::rrZI-..:>u l /~
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bestemmelserne. Amtet kan dermed indstille, at det ansøgte gennemføres i
den foreslåede form. Eventuelt kan den franske dør laves lidt smallere end
det nuværende vinduesparti, således at harmonien bliver bedre mellem pro-
portionerne. Hvis Fredningsnævnet vurderer, at der kræves dispensation fra
fredningsbestemmelserne kan amtet også tilslutte sig en dispensation".

Amtet har endvidere vurderet, som regionplanmyndighed, at det ansøgte ik-
ke er i modstrid med kulturmiljøet i landsbyen Vinstrup.

Nævnets afgørelse:

Ombygning med isætning af den ansøgte franske altandør ses ikke i strid
med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968,
zone 2b. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50 stk.
1, ombygning af gavlen som ansøgt og angivet i det tilsendte tegningsmate-
riale.

•
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2 .

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

:ret t~g~~en' hvisDefår heltell~rJ~js medholdi~, 1

~~~ 'o/~
Hans-H;nrik Jensen Fle4lJørgensen R w-,-n,-,"v~

, "/ v)/~
,I

j

lane

http://www.nkn.dk


'Fredningsnævnet for Vestsjællands Am~E6.NR. J{, at .ol

Marianne & Kell Adamsen
Hørhavevej 3
4250 Fuglebjerg

Skov. ,.,Af~taget i
RturstYl'el11. Ben

l JUNI 2006

• Ved skrivelse af7. april 2006 har De ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af et drivhus på 5 m2 på Deres ejendom matr. nr. 14 g Vinstrup by,
Tystrup, beliggende Hørhavevej 3.

Det fremgår af Deres beskrivelser og en medfølgende situationsplan, at driv-
huset ønskes opført syd for og op til det eksisterende plankeværk, der er i
forbindelse med det af nævnet godkendte brændeskur.

Ejendommen, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968, zone II. !flg. kendeisens § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt
ombygning af bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for
bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Iflg. § 8 må
der herudover ikke opføres nogen art af bygninger, og det er ikke tilladt at
anbringe eller opsætte beboelsesvogne, boder, skure eller andre indretninger
herunder master m.v.

Sagen er af nævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø
der i skrivelse af 15. maj 2006 har oplyst, at amtet ikke har bemærkninger til
opførelse af det nu ansøgte drivhus på 5 m2• Endvidere at Marianne Adam-
sen overfor amtet har oplyst, at drivhuset ikke bliver højere end plankevær-
ket.

Nævnets afgørelse:

Det nu ansøgte drivhus på 5 m2 med den angivne beliggenhed og en højde,
der ikke overstiger det eksisterende plankeværk, findes ikke i strid med for-
målet med Overfredningsnævnets kendelse. Nævnet tillader derfor i medfør
afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 opførelse af drivhuset i overensstem-
melse med de tilsendte tegninger og beskrivelser.

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

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal m.F 33/06
Vestsjællands Amt
Natur & Miljø j.m.
8-70-51-80-307-1025-2000

Den 13. juni 2006



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk ~

Hans-Henrik Jensen Fle:/:':2/,g ørgensen 0/m j~
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,"Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt ~1E~Nlzt CJ~. 0/

Susanne Fryland
Tystrupvej 46
4250 Fuglebjerg

tJCAN1VJE!J
Modtaget i ..

Skov- og Naturstyrelsen

= 2 AUG, 2006

• I sin afgørelse af21. februar 2006 i F 71/05 tillod Fredningsnævnet opførel-
se af en ridehal på et tilkøbt areal fra naboen nord for matr. nr. 5 a Vinstrup
by, Tystrup. . .

Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968, zone II. Det tilladte projekt kan derfor ikke påbegyndes, forinden teg-
ninger og planer for bygningen og dens placeri~i'er'gbdkendt afFrednings-
nævnet.

De har nu som ejer af ejendommen tilsendt nævnet og Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø revideret situationsplan af 8. juni 2006 til godkendelse.

Natur og Miljø har den 7. juli 2006 til de forelagte tegninger bemærket:
I ,

•
"Det er amtets vurdering, at placeringen er helt i overensstemmelse med am-
tets udmeldinger om, hvad der ville kunne forventes ti~la~else til/hvad der
allerede var meddelt tilladelse til. I forhold til gru!1dlaget for Fredningsnæv-
nets tilladelse af 21. februar 2006 er hallen rykket fra 15 meters afstand til
de eksisterende bygninger til 20 m afstand til de eksisterende bygninger.
Dette er efter amtets vurdering som tidliger~ ,u4f!leldt ~elt acceptabelt.
Fredningsnævnet bør dog vurdere, om afstanden,på. +0 m er en så væsentlig
fravigelse fra tilladelsen af 21. februar 2006, at der kræves en fornyet tilla-
delse. Amtet anbefaler under alle omstændighed'er, at d~t nu fremsendte pro-
jekt godkendes".

I skrivelse af 30. maj 2006 har Natur & Miljø de~il beJ?ærket:

"Derudover kan oplyses, at amtet vurderer, ~t ,1;>ygningensudformning og
farvevalg ikke helt stemmer overens med vilkårene i tilladelsen. Således
fremgår det af det fremsendte, at hallens facader og gayle ønskes udført i
farven terracotta (teglrød). Der er tale om en lysere farye.',end den svenskrø-
de, der er et vilkår i tilladelsen. Terracotta er dog efter sekretariatets vurde-
ring et udmærket farvevalg i den aktuelle situati~m; o,gd~nne fravigelse fra
tilladelsen kan evt. betragtes som værende af underordnet betydning. Mht.

.'
taget er det væsentligt, at tagets plader bliver samme farve som de eksiste-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal m. F 57/06
Deres J.m. 00008-0025
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.' • rende tage og ikke lysere grå, som moderne eternittage. Ligeledes bør trem-
pel udføres i en mellemgrå farve, der ikke ligger tæt på hvid" .

Nævnets afgørelse:

Ioverensstemmelse med nævnets afgørelse af21. februar 2006 i F 71/05 til-
lades opførelse af den ansøgte ridehal på et tilkøbt areal af naboen nord for
matr. nr. 5 a Vinstrup. Arealet er nu efter det oplyste overført til matr. nr. 5
a Vinstrup. Placeringen ifølge den tilsendte situationsplan, tegning nr.
22525-1 A, revideret den 8. juni 2006 godkendes.

Det er vilkår for tilladelsen, at ridehallen nedgraves/placeres således, at hal-
lens højde til kip bliver den samme som gårdens nuværende udlænger. Det
tiltrædes at afstanden fra ridehallen til de eksisterende udlænger er 20 m.
Det tiltrædes at hallens facader og gavle males i farven terracotta (teglrød).
Trempel skal males i en mellemgrå farve, der ikke ligger tæt på hvid.
Ridehallens tagplader skal have samme farver som de eksisterende udlæn-
gers tage, d.v.s. ikke lysere grå som moderne eternittage.

• Nævnets tilladelse er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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 klagemyndigheden bestemmer andet.• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller..d~is medhold .

.@w~. -(L ,/.~:?7?; I
L,' .nt 7./.__ - I... ,/'ø/V~~ \

Hans-Henrik Jensen FI~ing Jørgensen \ J-I'-VIL.J.'W!f//
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4250 Fuglebjerg

,., MOdtaget;
~kov- og Nåturstyrelsen

~.2 AU6. 2006

•
Gennem Fuglebjerg kommune har ejeren Gert Grevenkop-Castenskiold an-
søgt om tilladelse til isætning af ovenlysvinduer på landbrugsejendommen
matr. nr. 11 a Vinstrup by, Tystrup, beliggende Tystrupvej 44.

Sagen er af Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den 4. juli 2006 fremsendt til
nævnet med følgende indstilling:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af kendelse 1862/66
af 6. september 1968 vedrørende fredning af arealer ved Tystrup- Bavelse sø-
erne. Ejendommen hvortil der søges tilladelse er beliggende inden for fred-
ningens zone II. I denne zone må ombygning af eksisterende bebyggelse ik-
ke påbegyndes, før Fredningsnævnet har godkendt tegningerne hertil.

Ejendommens ejer søger om tilladelse til at isætte 5 Velux ovenlysvinduer i
tagfladen på ejendommens stuehus. Der er tale om en firlænget ejendom. På
gårdsiden ønskes isat 2 ovenlysvinduer og på havesiden ønskes isat 3 oven-
lysvinduer .

Til belysning af sagen vedlægges ejerens ansøgning samt et foto, der viser
stuehuset fra havesiden hvor placeringen af de 3 ovenlysvinduer er indteg-
net.

Det er amtets opfattelse, at isætning af 5 Velux ovenly~vinduer ikke vil være
i modstrid med fredningen i området omkring Tystrup-Bavelsesøen, idet
ejendommen ikke ændrer karakter aflandbrugsejendom. Det er samtidig
amtets vurdering, at de landskabelige hensyn i~~ ti,~si.desættes".
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r' " Nævnets afgørelse:

Isætning af ovenlysvinduer i landbrugsejendommens stuehus i et omfang
som ansøgt findes ikke i strid med Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968, zone n..Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, at der isættes 3 stk. Velux vinduer i tagfladen mod have-
siden og dertil 2 Velux vinduer i tagfladen mod gårdsiden.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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 klagemyndigheden bestemmer andet. .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Hans-Henrik Jensen

/-""
.. I

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres..-:;; , I" ," '7;;;' I,
L~"

~d'l~/,,,.' ,
/ / I::t/'iilg Jørgensen
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Gitte & Jesper Tornbo
Næblerødvej 17
4250 Fuglebjerg Modtaget!

Skov. og Natul'styrel.en

2 1 SEP. 2006

Gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har De den 23. juni 2006 ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af et forrådshus på Deres landbrugsejen-
dom matr. nr. 18 Tystrup by, Tystrup, beliggende Næblerødvej 17.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 om fredning af arealer omkring Tystrup-Bave1se søerne. Ejendommen
er omfattet.affredningens zone III. I denne zone må der ikke opføres nød-
vendige landbrugsbygninger, uden at udformning og placering er godkendt
af Fredningsnævnet.

Nævnets formand har den 23. august 2006 sammen med repræsentanter for
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø og Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite i Fuglebjerg kommune og ejerne besigtiget ejendommen. Det
blev konstateret at forrådshuset, der blev oplyst nu tillige at skulle tjene som
læskur for heste, allerede var opført. Huset har en størrelse på ca. 36 m2 og
er beklædt med stålplader i flaskegrøn farve.
Huset er beliggende i en lille lavning og er mod vest delvis skjult bag eksi-
sterende beplantning. Ejeren har plantet pil langs husets nord- og østside.
Ejeren meddelte, at såfremt han kan opnå tilladelse til forrådshusets bevarel-
se med den valgte placering, er han villig til at frafalde opførelsen af den ved
nævnets afgørelse af 10. januar 2006, F 129/05, tilladte staldbygning på 107
m2•

De i mødet deltagende repræsentanter for Vestsjællands Amt og Danmarks
Naturfredningsforening kunne under hensyn til at forrådshuset tillige skal
tjene som læskur og at den tilladte staldbygning ikke opføres, tiltræde for-
rådshusets forbliven med den valgte placering og uden, at der ændres på ma-
teriale og farvevalg på huset.

~NS -/2./-001)0 01.+ r (
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Nævnets afgørelse:

Indledningsvis påtales, at byggeriet er opført forinden nævnets tilladelse fo-
religger i sagen. Under hensyn til formålet med den ansøgte bebyggelse,
dens relative lavtliggende beliggenhed med skjulende beplantning mod vest
og nybeplantning mod nord og øst findes det ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968, zone III.

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 bibe-
holdelse af forrådshuset/læskuret som en nødvendig landbrugsbygning, med
husets nuværende beliggenhed, og at huset er opført i materialer og farver
som sket.

Fredningsnævnet har noteret sig, at ejeren frafalder opførelsen af den ved
nævnets tilladelse af 10. januar 2006, F 129/05, tilladte staldbygning på 107
m2 med en placering 14 meter øst for ejendommens beboelseshus.

• Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyuelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hver-
dag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsæuende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller de~.is. medhold i Dere ~a ]
f7h ni~O /,-' _"/;7 / 1
w~lF' '.:;~~:'~- (//1 ~ 1li .

Hans-Henrik Jensen Flemm1ng Jørgensen ' I: ,~
/ ~//

v/
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Fuglebjerg Kommune
Byagervej l
4250 Fuglebjerg

RE6.NR. lbo 6.01

8/122000
F68/00

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 29/11
2000 har kommunen for ejeren Carsten Torrild ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af en garage/carport på ialt 49,5 m2 på ejendommen matr. nr. 2 i Bru-
nemose by, Tystrup, beliggende Brunemosevej 10, Fuglebjerg.

Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø bemærket:

"Bygningen opføres med samme bygningsprofIl og i samme materialer som den
øvrige bebyggelse på ejendommen.

Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne
og her henført til Zone III. Her kræver bygninger, der ikke opføres til landbrugs-
formål eller til lokal helårsbeboelse, en tilladelse fra Fredningsnævnet.

Natur & Miljø vurderer, at der ikke med opførelse af bygningen tilsidesættes hen-
syn, fredningen skal varetage, og anbefaler derfor Fredningsnævnet at meddele
den nødvendige tilladelse til projektet."

Nævnets formand har den 3/12 2000 besigtiget ejendommen og dennes omgivel-
ser.

Nævnets afgørelse:

Idet bemærkes, at ejendommen ikke er synlig fra Tystrup Sø eller på anden måde
ses at tilsidesætte de hensyn fredningen skal varetage, findes det ansøgte ikke i
strid med Overfredningsnævnets kendelse af 6/9 1968.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af
garage/carport i overensstemmelse med de fremsendte tegninger i materialer og
farver og med samme tagrejsning, som det øvrige byggeri på ejendommen.

Tilladelsen bortfalder så4"emt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

lt;1Zeden bestemmerandet. fllt_
HenrIk Høier unner Nielsen

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Carsten Torrild, Brunemosevej 10, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommere'J1J1jn~, d. en jJ/ /J .

t{/' O~,.ø / / .c. t701-
Susanne Topsøe

o.ass.
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Thyge og Susanne Brogaard
Brunemosevej 12
4250 Fuglebjerg

Den 2. november 2004

Ved ansøgning fremsendt gennem Fuglebjerg kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, har De ansøgt om nævnets tilladelse til 2 skråvinduer
samt et gavlvindue i stuehuset på Deres ejendom matr.nr. 2 h Brunemose by,
Tystrup, beliggende Brunemosevej 12.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 6. okto-
ber 2004 bemærket:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968 (fredning af arealer omkring Tyst-
rup-Bavelse søerne), fredningens zone ill. I delme zone skal ejendommenes
karakter aflandbrugs- og skovbrugsejendommeopretholdes.

Ejendommens ejere ønsker at isætte to skråvinduer i den østlige tagflade, så-
ledes at der skabes symmetri med de to eksisterende skråvinduer. Desuden
ønskes at udskifte tre "staldvinduer" i nordgavlen med et enkelt mere moder-
ne, småsprosset vindue".

Natur & Miljø anbefaler, at det ansøgte godkendes, da der er tale om små
ændringer afhuset, der ikke vil ændre husets karakter i forhold til husets nu-
værende udseende. Huset er desuden beliggende, så der ikke er umiddelbar
sammenhæng mellem huset med dets nære omgivelser og det krakteristiske
landskab nærmere søen.

Nævnet har herefter, på anmodning, ruet tilsendt Deres ansøgning til Fugle-
bjerg kommune med tegninger vedrørende den ansøgte ombygning.

Nævnets afgørelse:

Udførelse af den ansøgte ombygning med isætteIse af2 skråvinduer mod øst
og et gavlvindue mod nord, findes ikke i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968.



Nævnets formand bestemmer - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades isæt-
telse af vinduer i stuehuset som ansøgt, når der anvendes materialer som an-
givet.

Det tilføj es, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse afnaturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfI. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Flemming Jørgensen

Kopi aflcendelsen sendes til:
Fuglebjerg kommune, Byagervej 1,4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Hans-Henrik Jensen, Slagelsevej 1,4250 Fuglebjerg
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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SCANNET Journal nr. F84/04
Deres J.nr. 591

Den 4. november 2004

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
De på vegne ejendommens ejere, Gitte Torp Olsen og Niels Schjøtt Eliasen,
ansøgt om nævnets tilladelse til udskiftning af stråtaget på en længe med et
rødt tegltag som på stuehuset på landbrugsejendommen matr.nr. 14 fVins-
trup by, Tystrup, beliggende Hørhavevej 1.

Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør afOverfredningsnæv-
nets kendelse af6. september 1968 (fredning af arealer omkring Tystrup-Ba-
velse søerne), fredningens Zone II. Idenne zone skal ejendommens karakter
af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes, og ombygning af land-
eller skovbrugsbygninger må ildcepåbegyndes, før tegninger og planer for
bygningen er godkendt af Fredningsnævnet.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 29. september 2004 bemær-
ket:

"Ejendommens ejere ønsker at udskifte et eksisterende stråtag på en drifts-
bygning med et rødt, mat tegltag, som det der ligger på stuehuset. Det eksi-
sterende stråtag er i dårlig stand og skal udskiftes snarest, hvis bygningen ik-
ke skal tage skade. Der ønskes ikke i første omgang opført kviste som på det
eksisterende tag.

Natur & Miljø har besigtiget stedet med ejendommens ejer og samtidig taget
fotos af den aktuelle bygning og af stuehuset.

Det er Natur & Miljøs vurdering, at en ændring aftaget som ansøgt ildce vil
have uheldige landskabelige konsekvenser, ligesom det ikke vil ændre ejen-
dommens karakter af landbrugsejendom. Det nye tag vil passe godt med ta-
get på stuehuset, der er det mest synlige set fra Tystrup.

Natur & Miljø anbefaler fredningsnævnet, at det ansøgte projekt godkendes.

Natur & Miljø har oplyst ejeren om ,at hvis der senere ønskes udført kviste,
skal fredningsnævnet søges igen."

~ \- L'L\\ ('-t -.::f:)7J ~
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Nævnets af~ørelse:

Den ansøgte udskiftning af stråtaget på længen med et rødt tegltag, lig taget
på ejendommens stuehus, fmdes ikke i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. september 1968, Zone II. Det bemærkes herved,
at det er stuehuset og dets tag der er synligt for trafikken ad Tystrupvej.
Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, udfø-
relse af tagudskiftningen, udført som et ubrudt tag uden kviste.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, j fr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside w .nkn.dk

~mret tilbag~betales, hvis De får helt ell

Ww-ØLL~. ~
Hans-Henrik Jensen Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Gitte T. Olsen og Niels S. Eliasen, Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg kommune, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg Udskriftens riJgl Jd bekfC3ftes.

Dom~.ere$i :~t~den~jllG~
oass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Fuglebjerg kommune
Vemme1øsevej 40
4261 Dalmose

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

SCANNET Modtaget i
. Skov- og Naturstyrelsen

2 f JAN. 2005

Journal nr. F23/04
Deres J.nr. 232529

Den 20. januar 2005

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har kom-
munen ansøgt om, oprindelig 3 toiletbygninger, senere ændret til 2 toiletbygninger
på rastepladser, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968.

Toiletbygningernes grundareal er 2,3 x 2,3 meter, har tag med 30° taghældning og
pap med listedækning. Vægge beklædes med rustikke trykimprægnerede materialer.

Efter lang korrespondance om antallet af bygninger og deres placering har Natur
& Miljø i skrivelse af 6. januar 2005 meddelt, at der nu søges om 2 toiletbygnin-
ger med følgende placering:

"1. Vej arealet matr.nr. 7000b, Tystrup by, Tystrup. Arealet er beliggende vest
for Tystrup by og er en parkeringsplads på Tystrupvejs sydside. Toiletbygningen
placeres muligvis inden for 100 meter beskyttelseslinien omkring et fredet fortids-
minde.

2. Vej arealet matr.nr. 700 c, Vinstrup by, Tystrup. Arealet er beliggende ved
Tadse Møllesø og er en parkeringsplads på vestsiden af Tystrupvej .

Fuglebjerg kommune har oplyst, at ansøgningen om opstilling af et toilet ved Hør-
haven ikke opretholdes.

De to berørte ejendomme ligger i et område, der er fredet i medfør afOverfred-
ningsnævnets kendelse af6. september 1968.

Arealerne ligger i fredningens Zone II. Her må der, i medfør af fredningskendels-
ens § 8, ikke opføres bygninger ud over de helårshuse og bygninger til landbrug
mv., der er nævnt ikendelsens §§ 6 og 7. Specielt er det nævnt, at der ikke må op-
sættes boder, skure eller andre indretninger.

Natur & Miljø kan i princippet anbefale opstilling af de to toiletbygninger. Den
nøjagtige placering, som skal ske under hensyntagen til den eksisterende beplant-
ning på stedet, bør aftales med Fuglebjerg kommune, i forbindelse med besigtigel-
ser på de to lokaliteter. Toiletbygning nr. 1 bør placeres så vestligt, at det sker u-



den for fortidsmindebeskyttelseslinien.

"
Fuglebjerg kommune har ansøgt om tilskud fra EU under Artiket 33 ordningen til
etablering af de to toiletbygninger. Vestsjællands Amt har indstillet ansøgningen
til tilskud og Direktoratet for FødevareErhverv har sagen under behandling."

Nævnets afe:ørelse:

Under hensyn til formålet med bygningerne, findes opstilling af de 2 ansøgte toi-
letbygninger på de angivne steder ikke i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af 6. september 1968. Nævnet tillader derfor i medfør afnatur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, opstilling aftoiletbygningerne i en udformning og
i materialer og farver som foran angivet. Som anført af Natur & Miljø bør den nøj-
agtige placering aftales mellem Fuglebjerg kommune og Vestsjællands Amt, Na-
tur & Miljø.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som områ-
det er udpeget for, j fr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet(adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældendeklageberettigede. 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

medhold i D

(

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 Københa
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævning
på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Uretti~ebe~hvis De får helt,sIler:~e
I....~ / ,A

/ ..~". ~
t!' •• ./'.

Hans-Hennk Jense F e' Jørgensen



RE6.NlUDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2005 den 6. juli kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnetv/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Dej-
løw, 0rslev, og det lokale medlem Hans-Henrik Jensen, Fuglebjerg, møde
i Fuglebjerg Kommune.

Der foretoges :

2bO(,,,O{

F12/04 (Fortsat sag) Sag om byggeri og forhold
iøvrigt på matr.nr. 14 g Vin-
strup by, Tystrup, Hørhavevej 3.

Tidligere fremlagte bilag i sagen, 1-13, var tilstede.
Endvidere fremlagdes bilag 14-25.

Mødt var:
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, v/landskabsarkitekt Christine Brøn-
num-Carlssen og teknisk assistent Vibeke Beltoft.
Ejerne af ejendommen, Marianne og Kell Adamsen.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Fuglebjerg, Fuglebjerg
kommune samt Skov- og Naturstyrelsen var indvarslet, men ikke mødt.

Nævnets formand gennemgik sagens hidtidige forløb. På formandens for-
anledning fremviste ejerne skrivelse af 29. august 2000 fra Falster Stats-
skovdistrikt. Af skrivelsen fremgår, jfr. Skov- og Naturstyrelsens skrivel-
se af 10. september 2001, sagens bilag 6, at der ikke af Staten er fastsat
vilkår for Marianne og Kell Adamsens udnyttelse af de ca. 742 m2, de har
erhvervet af Staten.

Nævnets formand bemærkede dernæst, at det tilkøbte areal, herunder veja-
realet syd for matr. nr. 14 g, ikke er omfattet af fredningen, formentlig
fordi det var ejet af Staten, og det derfor ikke forventedes nødvendigt at
tinglyse fredningsbestemmelserne på disse arealer.
Det må nu konstateres, at Skov- og Naturstyrelsen har solgt et mindre are-
al heraf, der må anses meget fredningsværdigt, uden vilkår.

Ejerne oplyste, at den garagebygning de ønsker at opføre i overensstem-
melse med nævnets tilkendegivelse den 25. maj 2004, jfr. det nu fremlagte
underbilag til bilag 17, Casa arkitekter ApS' s tegninger af 26. april
2004, er en bygning på ca. 58 m2, der er ca. 11,5 meter lang og 5 meter
bred, med en højde til kip på ca. 5,5 meter. Bygningens gulvkote vil blive
lig stuehusets, mens anneksets gulvkote er ca. en halv meter lavere end
stuehusets og den nye garagebygning. Stuehusets højde til kip er 6 meter
og anneksets.4,5 meter.

Endvidere ønsker ejerne godkendelse af brændeskuret på ca. 18 m2, der
nu er malet i samme farve som Skov- og Naturstyrelsens toiletbygning,
beliggende umiddelbart vest for brændeskuret.



Endvidere ønsker ejerne opførelse af et drivhus på ca. 10m2 i forlængelse
af brændeskuret mod øst og op til plankeværket til brændeskuret.

Endvidere ønsker ejerne opstilling af en flagstang på ca. 8 meter på ejen-
dommen og plantning af grupper af træerpå græsplænen, eventuelt delvis
på det tilkøbte areal. På det tilkøbte areal er nu plantet en bøgehæk langs
hele ejendommens syds kel , som ejerne vil holde i en højde efter hegnslo-
vens regler, for hegn til offentlig vej.

Natur og Miljøs repræsentanter bemærkede, at de ønsker forelæggelse af
tegninger med præcis placering af drivhuset, ligesom de ønsker angivelse
af flagstangens placering og angivelse af dens højde. Endvidere ønsker
Natur & Miljø angivelse på en beliggenhedsplan , hvor beplantningen
ønskes og hvilke sorter der ønskes plantet.

Ejerne tiltrådte dette, men ønskede nu nævnets afgørelse for resten af det
ansøgte.

Natur & Miljøs repræsentanter bemærkede at kunne tiltræde opførelse af
den nu beskrevne garagebygning og har ikke bemærkninger til brændesku-
ret på ca. 18 m2efter det er malet. Natur & Miljø vil ikke foretage sig vi-
dere vedrørende det tilkøbte areal fra Skov- og Naturstyrelsen.

Nævnets afgørelse:

Som sagen nu er oplyst, lægger nævnet til grund ikke at have kompetance
vedrørende det tilkøbte tidligere vejareal syd for matr.m. 14 g, hvorfor
der ikke findes grundlag for bemærkninger vedrørende ejernes plantning af
bøgehæk og eventuelle gruppevise beplantninger på det tidligere vej areal.
Nævnet finder dog ligesom amtet, i sin skrivelse af 1. juni 2005, sagens
bilag 24, at der bør væreså få anlægm.v. på det tilkøbte areal som muligt,
da ejendommens placering og udformning har stor landskabelig betydning.

Nævnettillader opførelse af garagebygningen med udhus på ialt ca. 58 m2

i overensstemmelse med Casa Arkitekter ApS' s tegninger af 26. april
2004, herunder den på tegningerne angivne beliggenhed, når bygningens
gulvkote bliver lig med stuehusets. Garagebygningen pålægges i lighed
med øvrig bebyggelse stråtag og tillades i øvrigt opført som beskrevet af
Casa Arkitekter ApS.
Fremtidig opbevaring af campingvognen på ejendommen må herefter alene
ske i garagebygningen.

Nævnet godkender dernæst opførelsen af brændeskuret på ca. 18 m2 efter
det er malet i grøn farve, lig Skov- og Naturstyrelsens toiletbygning.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende



r

hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gf!?{et tilbagebetales, hvis De får helt/~ is medhold i D

~~~~. /" /
Hans-Henrik Jensen PI g Jørgensen

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommeren i Ringst j J den 1 8 JULI 2005

Kopi af kendelsen sendes til:
Kell og Marianne Adamsen, Hørhavevej 3, 4250 Fuglebjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Niels Qtto Preuss,
Næsblerødvej 16, 4250 Fuglebjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Fuglebjerg - Hashøj Fællesforvaltning, Vemmeløsevej 40,4261 Dalmose
Falsters Statsskovdistrikt, Anders Walther Hansen, Suserupvej 14, Broby,
4180 Sorø



SQaN·'TNTnTI I 't:J
Fredningsnævnet for Sydsjæll Cl, øn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf.:55786300
Fax: 55739139
Mail: kili@domstol.dk

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.

Mandag den 19. november 2007 kl. 10.00 holdt fredningsnævnet bestående af formanden dommer
Kirsten Linde, det statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunalvalgte medlem Jens
Kristensen møde på ejendommen Kællerødvej 1,4250 Fuglebjerg.

Der foretoges:

Fr.s. 1/07 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968
vedrørende fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne til opførelse af silo m.v. på
ejendommen Kællerødvej 1,4250 Fuglebjerg, matr. nr. la Kellerød, Tystrup.

Der fremlagdes:

Brev af 3. oktober 2006 med bilag fra Vestsjællands amt.
Brev af 2. marts 2007 fra Næstved kommune.
Brev af 18. juni 2007 fra Danmarks Naturfredningsforening
Kopi af indkaldelse.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:
Ejeren Asta Zinckernagel og dennes ægtefælle Erik Wilson ..
For Næstved kommune Charlotte Jørgensen.
For Friluftsrådet Leif Møller og Dorinne Holmquist.

Der foretoges besigtigelse.

Med hensyn til siloen erklærede ejeren sig villig til at holde denne i sort eller grøn farve.

Ejeren oplyste, at den bygning, hvor der ønskes indsat vinduer i en del afbindingsværksmuren, skal
anvendes som værksted.

Ingen af de mødte havde indvendinger mod opførelse af siloen eller mod, at værkstedsbygningen
forsynes med vinduer og tækkes med tegl som stuehuset.

Med hensyn til ansøgningen om opførelse af et maskinhus erklærede ejeren sig villig til at opføre
denne nærmere de eksisterende bygninger nær vejen til ejendommen.



Nævnets medlemmer var enige om i medfør af § 6 i ovennnævnte fredningskendelse at godkende, at
der opføres en silo, og at den nærliggende værkstedsbygning forsynes med vinduer og tækkes med
tegl alt som ansøgt. Siloen skal holdes i sort farve.

Fredningsnævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Ejerne bemærkede, at de ikke nu ønsker værkstedsbygningen forsynet med kviste.

Der var enighed om at udsætte spørgsmålet om opførelse af et maskinhus. Ejeren sender ændret
ansøgning med bilagsmateriale herunder situationsplan til fredningsnævnet og til kommunen.

Kirsten Linde

formand

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives slaiftligt til Fredningsnævnet for
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget Idagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets

"-ll]'emmeside WWwJikn.clk. .

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 19. november 2007

~L~
Kirsten Linde

formand

Udskrift er sendt til:
Asta Zinckernagel, Kællerødvej 1,4250 Fuglebjerg.
Næstved kommune, Rådmandshaven 20,4700 Næstved.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Miljøcentret'Nykøbing F., Parkvej 37,4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Lokalgruppe Fuglebjerg af Danmarks Naturfredningsforening vi Niels Otto Preuss, Næblerødvej
16,4250 Fuglebjerg.



Danmarks Naturfredningsforening Næstved, v/ Kristian Grarnstrup, Præstøvej 74,4700 Næstved.
Friluftsrådet Sydvestsjælland, v/Jeppe Jørgensen, Søndergade 41,4180 Sorø.
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege.
Jens Kristensen, Bolbrovej 36,4700 Næstved.





































Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Skomagerrækken 3 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 55786300 
  Fax: 55739139 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 11.maj 2009 kl. 10.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formandens suppleant Anders 
Martin Jensen, det statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem 
Jens Kristensen møde på ejendommen Langebjergvej 14, 4250 Fuglebjerg. 
 
 
Der foretoges: 
 
Fr.s. 49/08 Ansøgning om tilladelse til opførelse af en 360 m² stor 
maskinhal på matr. Nr. 2c Brunemose by, Tystrup, Langebjergvej 14, 4250 
Fuglebjerg. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 
6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne, zone 
III.  
 
 
Der fremlagdes: 
 
Breve af 22.oktober 2008, 24. og 30. marts 2009 med bilag fra Næstved kommune. 
Mails af 3. januar og 30. marts 2009 fra DN Næstved og Fredningsnævnet mødeindkaldelse af 8. 
april 2009. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
 
Ansøgerne Erik og Pia Nielsen.  
For Næstved kommune, Lars Malmborg, Klaus Andersen og Dorthe Brinck Lillelund. 
 
Der foretoges besigtigelse. 
 
Erik Nielsen redegjorde for projektet. Erik Nielsen oplyste, at den største del af hallen skal benyttes 
til opbevaring af gamle maskiner, som skal sættes i stand, og en mindre del til opbevaring af 
maskiner, som benyttes i driften af ejendommen, og  til opbevaring af halm og korn. 
 
Lars Malmborg fandt, at bygningen bør placeres nærmere den bestående bebyggelse end ansøgt, og 
at bygningens størrelse under hensyn til ejendommens areal på 2,7 ha, ikke bør overstige 100 m². 
 
Der foretoges votering. 



 
Nævnets medlemmer var enige om, at opbevaring af gamle maskiner ikke tjener landbrugsmæssige 
hensyn, og at en imødekommelse af ansøgningen om opførelse af en 360 m² stor hal derfor ville 
stride mod fredningens forbud mod bebyggelse, der ikke tjener landbrugsmæssige formål mv. 
 
Nævnet nægtede derfor enstemmigt at give tilladelse til det ansøgte.  
 
 
Anders Martin Jensen 
formand 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for 
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 12. maj 2009.  
 
Anders Martin Jensen 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Kristian Gramstrup, 
Præstøvej 74, 4700 Næstved 
Friluftsrådet, v/Hans Vallentin Stoltz, Orionvej 4, 4200 Slagelse 
Næstved kommune, Brogade 2, 4700 Næstved 
Erik Nielsen, Langebjergvej 14, Brunemose, 4250 Fuglebjerg 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Jens Kristensen, Bolbrovej 36, 4700 Næstved 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Skomagerrækken 3 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 55786300 
  Fax: 55739139 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 17. august januar 2009 kl. 10.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det 
statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og suppleanten for det kommunaludvalgte medlem Niels Erik 
Sørensen møde på ejendommen matr. Nr. 10g Vinstrup by, Tystrup, Lindekrogvej 6, 4250 Fuglebjerg. 
 
Der foretoges: 
 
Fr.s. 9/09 jf. fr.s. 40/08. Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 
til at benytte 3.500 m² delvis som have med beplantning. Arealet overføres fra matr. nr. 10 a Vinstrup 
by, Tystrup, til matr. nr. 10g smst. Arealet ligger i ”zone III”.  
 
Der fremlagdes: 
Brev af 9. februar 2009 med bilag herunder udstykningsplan fra landinspektør Otto E. Eriksen. 
”Forelæggelse” fra samme.  
Kopi af indkaldelse til mødet. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
 
Anette Sørensen sammen med Ib Sørensen. 
Hans Stegmann, der er ejer af matr. nr. 10a smst. 
Landinspektør Otto E. Eriksen. 
 
Der foretoges besigtigelse. 
  
Det konstateredes, at der på det omhandlede areal på 3.500 m², der til dels ligger mellem matr. nr. 10 g 
Vinstrup by, Tystrup og en mindre ejendom nordøst for, langs vejen er opsat et lavt trådhegn, og at der 
endvidere inde på selve arealet er foretaget beplantning med mindre træer herunder nogle grantræer. 
Arealet strækker sig ifølge kortbilaget 50 meter langs Lindekrogvejen. Det konstateredes endvidere, at 
der fra Lindekrogvej mellem de to ejendomme er en vid udsigt over landbrugslandskabet mod nord og 
vest. 
 
Landinspektør Otto E. Eriksen redegjorde for ansøgningen i overensstemmelse med ansøgningen og 
”fremlæggelsen”. 
   
Efter henstilling fra fredningsnævnet frafaldt ansøgeren at plante nåletræer på nogen del af sin ejendom 
bortset fra den bestående have og på den del, der ønskes overført fra matr. nr.10a. Ansøgeren frafaldt 
endvidere at foretage beplantning med buske og træer på den del af det areal, der skal overføres fra 



matr. nr. 10a , og som er angivet med skravering på den fremlagte udstykningsplan. Ansøgeren 
erklærede sig villig til at fjerne de allerede plantede grantræer inden årets udgang.  
 
Der foretoges votering. 
 
Nævnets medlemmer var enige om, at den nu ønskede beplantning ikke strider mod fredningens formål 
om, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugs- 
og skovbrugsejendomme bevares. Der er herved taget hensyn til, at arealet er af beskeden størrelse, at de 
arealer, der ønskes beplantet med træer og buske støder op til bestående haver, at ansøgeren har frafaldet 
beplantning med træer og buske på den af arealet, hvor der fra vejen er udsigt til Tystrup sø, og at 
ansøgeren har frafaldet at plante nåletræer bortset fra nåletræer i den bestående have. Fredningsnævnet 
tillod derfor det ansøgte. 
 
Det er et vilkår tilladelsen, at de allerede plantede grantræer fjernes inden årets udgang, at der ikke på 
nogen del af ansøgerens ejendom bortset fra den bestående have plantes nåletræer, og at den del af 
ejendommen, der er angivet med skravering på udstykningsplanen, ikke foretages beplantning med 
buske eller træer.    
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 
2. 
 
 
Kirsten Linde 
formand                          
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, 
Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, 
myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Afgørelsen må ikke benyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen ikke 
benyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.   
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret 
er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 17. august 2009.  
 
Kirsten Linde  
 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Anette Sørensen, Lindekrogvej 2, 4250 Fuglebjerg. 
Hans Stegmann, Lindekrogvej 2, 4250 Fuglebjerg. 
Landinspektør Otto E. Eriksen, Riddergade 7, 4700 Næstved. 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 



By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Kristian Gramstrup, 
Præstøvej 74, 4700 Næstved. 
Friluftsrådet afd. Sydvestsjælland, sydvest@friluftraadet.ak 
Næstved kommune, Brogade 2, 4700 Næstved. 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, Stege 
Niels Erik Sørensen, Hjarnøvej 14a, 4700 Næstved. 
 
 

















Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
                                                                                                                  Fax: 99685202                                         
                                                                                                     Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 6. december 2010 kl. 10.00 holdt Fredningsnævnet bestående af suppleanten for formanden, 
dommer Anders Martin Jensen, det statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte 
medlem Jens Kristensen møde på ejendommen matr. nr. 12 a Tystrup by, Tystrup, Tystrupvej 7, 4250 
Fuglebjerg. 
 
Der blev foretaget: 
 
Fr.s. 28/2010. Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om 
fredning af arealer omkring Tystrup-Bavelse Søerne til bibeholdelse af hesteskur på ejendommen matr. 
nr. 12 a Tystrup by, Tystrup,Tystrupvej 7, 4250 Fuglebejerg. 

 
 
Der blev fremlagt: 
Mail af 6- september 2010 med bilag fra Næstved kommune. 
Mail af 22.september 2010 fra Næstved kommune. 
Mail af 28.oktober 2010 fra DN Næstved. 
Kopi af indkaldelse. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
 
Klaus Andersen, Næstved Kommune. 
 
Nævnet besigtigede ejendommen. 
 
Det blev konstateret, at der på ejendommen i en gammel grusgrav går to ponyer i en indhegning, og at 
der ca. midt i grusgraven er opført et ca. 4x3 meter stort og ca. 2,5 meter højt træskur bestående af seks 
træstolper med tag af metalplader og uden faste sider. Skuret tjener som ly for hestene og for foder. 
Grusgravens sider er delvist bevokset med træer. Skuret kan ikke ses fra offentlig vej og er i øvrigt ikke 
særligt synligt.  
 
Klaus Andersen udtalte sig i overensstemmelse med Næstved kommunes mail af 22. september 2010. 
 
        
Nævnet voterede. 
  



Der var enighed om at lægge til grund, at der efter dyreværnslovgivningen skal være et ly for heste, der 
går ude hele året, og at afgræsning tjener naturplejehensyn. Under hensyn hertil og til, at skuret næsten 
er skjult af grusgravens sider, var nævnets medlemmer enige om, at læskuret ikke strider mod 
fredningens formål. Nævnet meddelte herefter enstemmigt dispensation fra fredningskendelsens § 8 
vedrørende zone II til bibeholdelse af dette. Dispensationen gælder så længe skuret er nødvendig for 
græssende dyr.  
 
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. 
 
 
 
Anders Martin Jensen 
formandssuppleant 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, 
Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, 
myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret 
er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,v/Kristian Gramstrup 
Friluftsrådet, v/Hans Vallentin Stoltz, sydvest@friluftsrådet.dk 
Næstved kommune v/KlausAndersen, klaua@naestved.dk 
Henrik Willadsen, willads@anarki.dk 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Jens Kristensen 



Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoncering).  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,  
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 
og 
7)landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. (Du får kopi af 
nævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet).  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et 
gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
 
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 
klagen fra Naturstyrelsen (navn). Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
   
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.  
  
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 24. februar 2011.  
 
Kirsten Linde 
 
formand 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Fax: 99685202 
  Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk    
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 

Falster. 
 
Den 24. februar 2011 foretoges af formanden dommer Kirsten Linde i henhold til § 10, stk. 5 i 
forretningsorden for fredningsnævn: 
  
Fr.s.29/2010 Ansøgning om tilladelse til med vinduer at lukke en overdækket terrasse på 
ejendommen Tystrupvej 4, 4250 Fuglebjerg, matr. nr. 2a Kellerød by, Tystrup. Ejendommen er 
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af Tystrup-Bavelse 
Søerne for så vidt angår zone II.   . 
Af BBR-registret fremgår det, at ejendommen er en landbrugsejendom. 

 
Der fremlagdes: 
Mail af 24. august 2010 med bilag fra Næstved kommune. 

Mail af 8. januar 2011 fra DN Næstved. 

 

Nævnets formand fandt, at lukning af en allerede overdækket terrasse er af underordnet betydning 

jf. § 10,stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn, og at nævnets formand således kan afgøre sagen 

på nævnets vegne. Da der er tale om ombygning af en landbrugsejendom, skal nævnet alene 

godkende tegninger og planer hertil jf. p. 5 til fredningskendelsens bestemmelser om zone II. Da 

nævnets formand ikke fandt grundlag for at tilsidesætte dette materiale, godkendte nævnets formand 

på nævnets vegne det ansøgte. 

 

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens § 

66,stk. 2. 

 

Kirsten Linde 

Formand  



Udskrift er sendt til: 
 
Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
kristiangramstrup@pc.dk 
Næstved kommune, v/Klaus Andersen klaua@naestved.dk 
Jørgen Frausing, Tystrupvej 4, 4250 Næstved 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202

Mail:sydsjaelland~fredningsnaevn.dk

Udskrift afforhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.

Den 10. september 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § I 0,stk. 5 i
forretningsorden for fredningsnævn:

Fr.s. 22/2012. Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af6.september 1968 om
fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne til etablering af et legelandskab på eksisterende
legeplads på Tystrupvej 63, matr. nr. le Kastrup Hgd., Fuglebjerg. Ejendommen ligger i fredningens
zone Ill, hvorefter arealerne ifølge § Iskal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes
karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme bevares. Efter § 2 er der med visse undtagelser forbud
mod bebyggelse og anbringelse af boder m.v. og andre indretninger, herunder master og tårne.

Der fremlagdes:

Mail af 29. maj 2012 og mail 4af 28. juni 2012 med bilag fra Næstved kommune.
Ansøgning af3O.april 2012 med bilag fra Rede Hus Naturinstitution.
Mail af 15. august 2012 fra DN Næstved.
Mail af 25. maj 2012 fra ejeren Claus Neergaard.

Nævnets formand fandt, at etablering af et legelandskab på en eksisterende legeplads er af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål, og at sagen derfor kan afgøres af formanden i henhold til §
10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. Formanden fandt endvidere, at det ansøgte under hensyn
til, at legeredskaberne kommer under trækroner og derved være delvis skjult, ikke er i strid med
fredningens formål. Formanden gav derfor på nævnets vegne dispensation fra § 2 i ovennævnte
fredningsafgørelse til, at der på ejendommen etableres et legelandskab, som beskrevet i ansøgningen.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,jf. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Kirsten Linde
formand

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoneering).

Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:



1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
7)landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Deres klage bedes såvidt muligt sendt elektronisk på nmkn~nmkn.dk ellers pr. brev til Natur- og
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. De skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
I) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren Mr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberertigelse eller fordi klagen ikke er

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 10. september 2012.

Kirsten Linde
formand

Udskrift er sendt til:
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
DN-Næstved
Næstved kommune
Røde Hus Naturinstitution
Claus Neergaard, cn~gunderslevholm.dk















Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202
Mail: kili@domstol.dk

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Mon, Lolland og
Falster.

Den 2. december 2013 kl. 10.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det
statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem Jens Kristensen møde
på ejendommen Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg.

Der foretoges:

FS 9 13 Sag om opførelse afkornsilo ved ejendommen Gunderslevlillevej 7,4250 Gunderslev,
matr.nr. 13 Rejnstrup by, Gunderslev. Ejendommen og naboejendommen matr. nr. 15 e smst. er
omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6.september 1968 om fredning af arealer omkring
Tystrup-Bavelse Søerne, zone II.

Der fremlagdes:

Mail af 14. februar 2013 og mail af 12. april 2013 med bilag herunder en skitse fra Næstved
kommune.
Udtalelse af 9.oktober 2013 fra NaturErhvervsstyrelsen.
Kopi af indkaldelse.

Mødt var foruden nævnets medlemmer:

Ejeren Harald Palmvang
For Næstved kommune Lisbet Løvendahi

Der foretoges besigtigelse.

Harald Paimvang oplyste, at han vil opføre siloen på naboejendommen matr. nr. 15 e Rejnsturp by,
Gunderslev, som vist på den fremlagte skitse d.v.s. lige syd for den sydligste del af avisbygningeme
på hans ejendom matr. nr. 13 Rejnstrup by, Gunderslev. Han har aftalt med naboen, at han kan købe
det nødvendige areal. Han ønsker, at siloen skal være umalet. Han er villig til at begrænse siloens
højde til, at siloens top bortset fra et gelænder ikke kommer til at ligge højere end den højeste del af
den nærliggende avisbygning.



Lisbet Løvendahl havde under hensyn til højdebegrænsningen ikke noget at indvende mod det
ansøgte. Hun anbefalede, at siloen omgives af en slørende beplantning.

Harald Paimvang var indforstået hermed.

Der foretoges votering.

Efter udtalelsen af 9.oktober 2013 fra NaturErhvervsstyrelsen lægger nævnet til grund, at den
planlagte silo er nødvendig for driften af ansøgerens ejendom. Under hensyn hertil og til, at siloen
skal opføres nær bestående avlsbygninger, og at den højeste del af siloen bortset fra et gelænder
ikke skal ligge højere end disse, godkendte nævnet enstemmigt det ansøgte.

~tenLi~&Z~~t

formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur

og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 b..

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur-
og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i Magen, eller
3) Magen afvises som følge af overskredet Idagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.



Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 6. december 2013.

Kirsten Linde
Formand

Udskrift er sendt til:

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Klaus Møller
Næstved Kommune
Friluftsrådet Sydvestsjælland vi Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø
Harald Palmvang
Edith Marie Rosenmeier
Jens Kristensen
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UDSKRIFT AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND  

__________________ 

 

Onsdag den 24. september 2014 kl. 10.00 blev Fredningsnævnet for Vestsjælland sat af formanden 

Ole Stryhn, Retten i Nykøbing Falster, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløv og det 

kommunalt udpegede medlem Tobias Nygaard på adressen Frederikskilde, Skælskørvej 27, 4180 

Sorø. 

 

Der foretoges: 

 

F 42/2014  Ansøgning om renovering og opsætning af kviste på stuehuset  

  Frederikskilde. 

 

 

 

Medejer af ejendommen Astrid Holst var mødt. Medejer Morten Hansen var mødt ved sin far 

Mogens Hansen. 

 

For Sorø kommune mødte Hans Henning Jensen, Lars Lehrmann Petersen og Else-Marie 

Hedegaard. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling var mødt ved Eva Nielsen, Rolf Lehrmann og 

Vibeke Beltoft. 

 

Til stede var endvidere tømrer Lars Mouritsen, der skal forestå en del af renoveringsarbejdet på 

ejendommen. 

 

Der fremlagdes: 

  

- mail af 19. juni 2014 med bilag fra Sorø kommune 

- mail af 2. juli 2014 fra Naturstyrelsen 

- mail af 14. august 2014 fra Morten Hansen 

 

Der foretoges besigtigelse af ejendommen, og de enkelte dele i ansøgningen om renovering 

drøftedes. 

 

Kommunen tilkendegav, at man helst ser et rødt tegltag frem for et sort. 
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Lars Mouritsen foreviste den sorte teglsten, som taget ønskes udskiftet med. 

 

Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at man ikke er interesseret i, at der i for 

høj grad benyttes zink ved renoveringen. 

 

Det blev oplyst af ejerne, at vinduerne også påtænkt udskiftet på et tidspunkt. Nævnet besigtigede 

vinduerne inde og ude og konstaterede, at disse generelt er i dårlig stand. Vinduerne er ikke om-

fattet af nærværende ansøgning, og en evt. kommende ansøgning vil af fredningsnævnet blive 

forelagt kommunen til udtalelse. Nævnet bemærkede, at der kun kan forventes tilladelse til nye 

vinduer i farven hvid og med samme mål og samme antal ruder i hvert fag som de nuværende. 

 

Efter votering fremkom nævnet med tilkendegivelse om sagens udfald. 

 

Sagen udsat på skriftlig afgørelse. 

 

Mødet hævet kl. 11.40. 

 

 

Rolf Dejløw   Ole Stryhn                 Tobias Nygaard 
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Kopi til: 

Astrid Elisabeth Blichert Holst, Morten Hansen, Holger Danskes Vej 37 A, st.tv., 2000 

Frederiksberg 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk)Danmarks 
Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)Danmarks 
Naturfredningsforening, lokalafdeling i soroe@dn.dk  
Friluftsrådet v Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Sorø kommune, Plan. Byg og Trafik, Hans Henning Jensen  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling (soroe@dof.dk) 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
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Sorø kommune 
Plan, Byg og Trafik 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
 
          

 

 

          F 42/2014 

          NST-4112-02454 
 
          Deres j.nr. 340-2014-18580 
        Sag vedr. 3046  
 

          Den 27. oktober 2014 

     

            

Vedr.: Ejendommen matr.nr. 1f Fredrikskilde, Lynge. 

 

Ved mail af 19. juni 2014 har Sorø kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland på vegne Morten Hansen, der sammen med Astrid Holst ejer ejendommen 
”Frederikskilde”, matr.nr. 1f Frederikskilde, Lynge, beliggende Skælskørvej 27, 4180 Sorø, 
vedrørende renovering af ejendommen. 
 
Der hedder i kommunens henvendelse: 
 
”… 
Ansøgningen 

 I vedhæftede ansøgning er søgt om opsætning af 4 rytterkviste, som vil udvide boligarealet fra 340 
m2 til 346 m2. Kvistene er med relativt brede flunker pga. isoleringen i kvisten. Beklædningen på 
de vandrette overflader samt skotrender og øvrige inddækninger udføres i zink. Plasttagrenderne på 
huset skal udskiftes med zinktagrender. I forbindelse med opsætning af kvistene ønsker ejer, at 
udskifte tagstenene med en sort halvmat (glans 22) vingefalstagsten. 
  
Nødvendige tilladelser fra kommunen  

• Landzonetilladelse - Opsætning af kvistene udvider boligarealet fra 340 m2 til 346 m2. 
Ombygningen kræver derfor landzonetilladelse efter planlovens § 35.  

• Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen – Kvistene ændrer bygningens tagprofil, 
derfor kræver ombygningen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18.  

• Byggetilladelse – Kvistene udvider boligarealet, derfor kræver ombygningen 
byggetilladelse efter BR10.  

  
Fredningens indhold  
Ejendommen ligger indenfor det fredede område omkring Tystrup-Bavelse søerne. Det fredede 
område er opdelt i fire zoner, hvor Frederikskilde ligger i zone II, som er den zone med det næst 
højeste beskyttelsesniveau. Hovedformålet med fredningen er ifølge § 1 for zone II, at arealerne 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og 
skovbrugsejendomme opretholdes. Ifølge § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af 
de bestående land- eller skovbrugs nødvendige bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og 
planer for bygningen og den placering er godkendt af fredningsnævnet. Det samme gælder ved til 
og ombygning af eksisterende anden bebyggelse.  
 
Stuehusets bevaringsværdi 

  
Stuehuset er opført i 1893-94. Stuehuset har bevaret sit originale udtryk i røde sten og rødt tegltag 
med høje gavlmure. Facaden er symmetrisk opbygget omkring indgangsparti og frontkvist, hvilket 
underbygges af vinduernes taktfaste placering. Murværket er enkelt og uden særlig variation udover 
gesimsfremspring og gavlmurens aftrapning. Husets arkitektoniske styrke er netop denne enkelthed 
og harmoni, der suppleres med få karakterstærke detaljer (Kilde: Byplanarkitekt Jesper Handberg 

tidligere ansat ved Sorø Kommune – fra afsnit 4 i vedhæftede notat). 
  
Det er kommunens vurdering, at stuehuset til Frederikskilde er en bevaringsværdig bygning, der er 
væsentlig for oplevelsen af landskabet og historien. 
  
Kommunens udtalelse  
Kommunens vurdering er at den ansøgte renovering af huset vil være i konflikt med stuehusets 
bevaringsinteresser. 
  
Men vores vurdering er at vi ikke har hjemmel i naturbeskyttelsesloven, landzonebestemmelserne 
eller byggeloven til at give afslag på den ansøgte renovering. Nedlæggelse af et § 14-forbud og 
udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen kan derfor komme på tale, hvis Fredningsnævnet for 
Vestsjælland giver tilladelse til den ansøgte ombygning og renovering af stuehuset. 
  
Vi vil kunne anbefale en renovering af stuehuset efter følgende retningslinjer:  

• At kvistene får det formudtryk som beskrevet i ansøgningen.  

• At flunkene i kvistene gøres smallere ved at isolere mindre.  

• At forsiden af kvistene beklædes med træ.  

• At plasttagrenderne skiftes ud med zink som beskrevet i ansøgningen.  

• At inddækningerne ved kvistene udføres som murede inddækninger  

• At sandstens-murkronen på gavlen restaureres uden brug af zink.  
…” 

 
Naturstyrelsen har den 2. juli 2014 udtalt: 
 
”… 
Ansøgningen  
Der søges om dispensation til etablering af 4 kviste med en udformning som vist på nedenstående 
tegning til venstre. Placeringen af kvistene fremgår af tegningen til højre.  
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Fredningsforhold  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse f 6. september 1968 om fredning af 
arealer ved Tystrup Bavelse Søerne.  
 
Ejendommen er beliggende i fredningens zone II. 
  
Af bestemmelserne for denne zone fremgår bl. a., at arealernes nuværende tilstand skal bevares, 
således at ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme opretholdes. Opførelse af og 
tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger må 
ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af 
fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden 
bebyggelse.  
 
 

 
Ejendommen set fra Skælskørvej (fra Google Street View) 
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Natura 2000  
Den bygning der ønskes forsynet med nye kviste er beliggende ca. 100 m fra Natura 2000-område 
nr. 163 (Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose). 
  
Det er Naturstyrelsens vurdering, at de ansøgte kviste ikke vil påvirke Natura 2000-områdets 
udpegningsgrundlag negativt. 
  
Bemærkninger  
Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen. 
…” 
 
Fredningsnævnet har den 24. september 2014 foretaget besigtigelse af ejendommen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen at kunne imødekomme ansøgningen om nyt tag i sort 
tegl, halvmat, glas 22, idet dette efter nævnets opfattelse ikke vil være skæmmende for ejendommen 
eller i strid med fredningen. 
 
Nævnet kan ligeledes imødekomme ansøgningen om udskiftning af plasttagrender og nedløbsrør 
med zink. 
 
Det er ligeledes nævnets opfattelse, at det ikke vil være skæmmende for ejendommen eller i strid 
med fredningen, at murkronen beklædes med zink. Det er en betingelse herfor, at det alene er 
sandstenene, der beklædes med zink, og at ingen konturer på gavlen skjules eller sløres ved be-
klædningen. 
 
Nævnet kan endvidere godkende ansøgningen om i alt 4 kviste med de i ansøgningen anførte 
placeringer. Dette er på betingelse af, at bredden på hver kvist højst er på 140 cm. Heraf må selve 
vinduet højst udgøre 100 cm., og afstanden mellem vindue og ydersiden af kvisten må max. være 
20 cm. Såvel fortil som siderne af kvistene må beklædes med zink, ligesom der må benyttes zink 
ved skotrender. Skotrender kan være blotlagt eller skjult af tagsten, men der skal benyttes samme 
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fremgangsmåde med enten skjult eller synlig skotrende i samtlige tilfælde. Dette gælder også for så 
vidt angår de allerede eksisterende skotrender i forbindelse med tagudskiftningen. 
 
Vinduer på kviste skal være rektangulære og med 6 ruder i hvert fag og i farven hvid. 
 
Det er for al zinks vedkommende en betingelse, at der benyttes patineret/indfarvet zink og af samme 
type over alt. 
 
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1. 
 
 
 
Rolf Dejløw                                             Ole Stryhn                                          Tobias Nygaard 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

• offentlige myndigheder 

• en berørt nationalparkfond 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. 
 
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling 
af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen 
fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 

tilbage, eller 
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2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod, at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klage-
fristen er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det bemærkes, at der ikke ved nærværende afgørelse er taget højde for, at tilladelse fra 
andre myndigheder i henhold til anden lovgivning kan være fornøden. 
 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 
 
Astrid Holst, Morten Hansen, Holger Danskes Vej 37 A, st.tv., 2000 Frederiksberg 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling,  soroe@dn.dk   
Friluftsrådet v Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Sorø kommune, att. Hans Henning Jensen,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling (soroe@dof.dk) 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø. 
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Sorø kommune 

Teknik, Miljø og Drift, 

Plan, Byg og Trafik 

 

Hans Henning Jensen 

hhje@soroe.dk 

 

 

 

          

 

          F 29/2015 

          Jf. 42/2014 

  

          Den 18. marts 2015     
            
 

 

Vedr. 1f Frederikskilde, Lynge. 

 

Sorø kommune har ved mail af 19. februar 2015 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-

sjælland. 

 

Det hedder i henvendelsen: 

  

”… 

Vi har modtaget en ansøgning om udskiftning af vinduerne i ejendommen Frederikskilde på Skæl-

skørvej 27, 4180 Sorø. Udskiftning af vinduerne har været drøftet i forbindelse med sagen 

F42/2014. 

 

Vedhæftet er beskrivelse af de nye dannebrogs termovinduer. 

 

De nye termovinduer skal have samme størrelse og opdeling, som de eksisterende vinduer.  

 

Vi har derfor ingen bemærkninger til udskiftning af vinduerne under forudsætning af at de nye ter-

movinduer er magen til de gamle mht. størrelse, opdeling og farve.  

 

Men vi så helst, at de eksisterende vinduer blev renoveret eller udskiftet med koblede vinduer ma-

gen til de eksisterende.  

...” 

 

Fredningsforhold  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse f 6. september 1968 om fredning af 

arealer ved Tystrup Bavelse Søerne.  

 

Ejendommen er beliggende i fredningens zone II. 

  

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Af bestemmelserne for denne zone fremgår bl. a., at arealernes nuværende tilstand skal bevares, 

således at ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme opretholdes. Opførelse af og 

tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger må 

ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af 

fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyg-

gelse.  

 

 

 
Ejendommen set fra Skælskørvej (fra Google Street View) 

 

Fredningsnævnet foretog den 24. september 2014 besigtigelse af ejendommen i forbindelse med en 

ansøgning om andre renoveringsarbejder på ejendommen (sag F 42/2014). Fredningsnævnet be-

mærkede i den forbindelse de eksisterende vinduers ringe stand. 

 

Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med fredningen, at vinduerne i ejendommen Frede-

rikskilde udskiftes til termovinduer under forudsætning af, at de nye vinduer er magen til de gamle 

med hensyn til størrelse og rudeinddeling, samt at de er i farven hvid, jf. naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1. I dette omfang imødekommes ansøgningen.   

 

 

 

Rolf Dejløw                                                     Ole Stryhn                                        Tobias Nygaard 

formand 
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Klagevejledning. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 

med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes kla-

gefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 

hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresen-

der herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-

ser. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-

relse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 

 

Astrid E. B. Holst, Morten Hansen, Holger Danskes Vej 37A, st.tv., 2000 Frederiksberg 

Sorø kommune, Hans Henning Jensen, hhje@soroe.dk 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, Soroe@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, soroe@dof.dk 

Friluftsrådet v Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 

   

  

mailto:hhje@soroe.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:Soroe@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:soroe@dof.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
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Morten Hansen 
Aarsleff Rail A/S 
Industriholmen 2 
2650 Hvidovre 
 
mhan@aarsleffrail.com 
 
          

 

 

          FN-VSJ 84/2015 

          Jf. F 29/2015, F 42/2014 
           
          Deres sagsnr. -   

 

          Den 16. december 2015 
 

 

 

 

Vedr. udskiftning og isætning af ovenlysvinduer, matr.nr. 1f Frederikskilde, Lynge. 

 

Morten Hansen har på vegne af ham selv og medejeren, Astrid Holst, ved mail af 7. september 2015 

rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vestsjælland.  

 

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Der er tidligere søgt om, og givet tilladelse til, at skifte vinduer i huset (se vedhæftet F-29-2015. 

PDF), her er ovenlysvinduer ikke nævnt, derfor sendes her en supplerende ansøgning om dispensa-

tion fra fredning, til nedenstående: 

 

Det ønskes at ændre mål på eksisterende ovenlys vindue mod nord, samt at indsætte et tilsvarende 

på sydsiden. 

 

Vedlagt findes ansøgning om dispensation fra fredning til udskiftning og isætning af ovenlysvindu-

er, inkl. bilag hertil. 

 

… 

I forbindelse med istandsættelse af stuehuset til Frederikskilde, beliggende Skælskørvej 27, 4180 

Sorø, ønskes det at udskifte et gammelt nedbrugt ovenlys vindue til nyt, samt at indsætte et tilsva-

rende på sydsiden. Nye vinduer vil være som: Velux vippevindue 78 x 118 cm – Polyuretan hvid 

GGU MK06. Indbygningspakke m/BDX til profileret tagmateriale EDW MK06 2000. 

 

Vedlagt er bilag der viser facadetegning, med angivelse af vinduers placering. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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… 

      

            

 

 
 

 

 
...” 
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Ejendommen ligger indenfor det fredede område omkring Tystrup-Bavelse søerne. Det fredede om-

råde er opdelt i fire zoner, hvor Frederikskilde ligger i zone II, som er den zone med det næsthøjeste 

beskyttelsesniveau. Hovedformålet med fredningen er ifølge § 1 for zone II, at arealerne skal beva-

res i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejen-

domme opretholdes. Ifølge § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de bestående 

land- eller skovbrugs nødvendige bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for 

bygningen og den placering er godkendt af fredningsnævnet. Det samme gælder ved til og ombyg-

ning af eksisterende anden bebyggelse. 

 

Sorø kommune har i mail af 17. september 2015 udtalt: 

 

”… 

Vi har modtaget en ansøgning Cc om isætning af et ovenlysvindue på hver side af boligen på ejen-

dommen Skælskørvej 27, 4180 Sorø, dvs. i alt to ovenlysvinduer.  

 

Fredningsnævnet har for nylig behandlet sager om udskiftning af tag og vinduer i facaderne  

(F 29/2015 jf. F 42/2014). 

 

Vores arkitekt Else-Marie Hedegaard har set på ansøgningen. Hun oplyser, at placeringen af de to 

ovenlysvinduer er korrekt i forhold til placering og størrelsen af vinduerne i underetagen.  

 

Vi kender ikke Veluxvinduet i ansøgningen. Hvis vi skal anbefale noget ville det være ovenlysvin-

duer svarende til Velux GVO eller GVR klassisk tagvindue. Men dette kun en anbefaling.  

 

Ansøger har telefonisk oplyst, at isætning af de to ovenlysvinduer er begrundet i hhv. lysindfald til 

badeværelse og redningsåbning ift. brand. 

 

Isætning af ovenlysvinduerne kræver ingen myndighedstilladelser fra kommunen. 

…” 

 

Morten Hansen har i en mail af 10. november 2015 til fredningsnævnet oplyst, at farven bliver i 

samme nuancer som taget. 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med fredningen, at vinduet i taget på nordsiden af hu-

set udskiftes til et Velux vippevindue i målene 78 x 118 cm., og at der etableres et tilsvarende vin-

due i taget på sydsiden af huset, således som det fremgår af ansøgningen med tilhørende fotos, 

hvorpå den påtænkte udskiftning og isætning er markeret.  
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Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen, idet det dog er en forudsætning for tilladelsen, 

at vinduernes farve er i en nuance, der svarer til tagets farve.  

 

 

Rolf Dejløw          Ole Stryhn                      Tobias Nygaard 

formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, 
der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-
sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret 
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-

bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 
Astrid Holst, Morten Hansen, mhan@aarsleffrail.com 
Sorø kommune, Hans Henning Jensen, hhje@soroe.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, soroe@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, soroe@dof.dk  
Friluftsrådet v Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
 
 





















Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 18/05387. Klik her for at se afgørelsen.













Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster 

v/dommer Kirsten Linde 
Retten i Næstved 
Gardehusarvej 5 
4700 Næstved 
Tlf.: 99685200 
Mail:     

 sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Den 11. juli 2017 

FN-SSJ -12-2017 Minkfarm på Lindekrogvej, 4250 Fuglebjerg 

Lasse Thers har den 6. april 2017 ansøgt om dispensation til at opføre ti 
minkhaller hver på 4,6 m x 80 m med en højde på 2,6 m, en lukket fortank 
på 45 m3, en gyllebeholder på 1050 m3 med en højde på 5,5 m og et over-
dækket møddinghus med en højde på ca. 6 m på ejendommen Lindekrogvej 
8, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 12 Vinstrup, Vinstrup by. Det ansøgte skal an-
vendes til minkavl med 1500 årstæver. 

Den nærmere placering af det ansøgte fremgår af fremsendte skitser og et 
tidligere fremsendt (fredningsnævnets sag FS-SSJ-05-2017) udkast til miljø-
godkendelse fra Næstved Kommune. 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 29. maj 2017. 

Ejendommen Lindekrogvej 8 er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse 
af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. 
Fredningens formål er at beskytte den landskabelige skønhed. Ejendommen 
er placeret i fredningens zone III, hvor der gælder følgende bestemmelser: 

Zone III 

§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at 
ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejen-
domme opretholdes. 

§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- 
og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at an-
bringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre 
indretninger, herunder master og tårne. Master til lokal el-for-
syning kan tillades af fredningsnævnet. 

Næstved Kommune har i forbindelse med sagen udarbejdet en miljøvurde-
ring, hvor der står blandt andet følgende: 

Behandlet i MFKN Sagsnr. 18/05657 
(Se "Nævnenes Hus 2019")



”Landskab 
Ejendommen er placeret i et naturskønt område, tæt ved Kastrup Stor-
skov mod sydvest og Tystrup Sø mod nord og øst. Pga. terrænet er der 
ingen visuel kontakt mellem søen og ejendommen. Ejendommen ligger 
lavt og tilbagetrukket fra offentlig vej. Se oversigtsfoto ill. 2 og synlig-
hedsanalyser ill. 3 og 4. 
 
Der er tale om et åbent, bølget landskab med stor skala. Området ligger 
højt, og tættere på søen er der markante skråninger. Mod syd og vest 
ligger Kastrup Storskov med markante skovbryn og danner baggrunden 
for nærområdet. Der er få, og ikke særlig markante, læhegn. Der dyrkes 
intensivt landbrug med relativt store markenheder. Ud over Vinstrup 
landsby mod nordøst ligger der spredt bebyggelse i området, både gårde 
og mindre husmandsbrug. De fleste gårde har gammel beplantning om-
kring bygningsmassen og haver, men nogle få ligger helt åbent. 
 
Området er uforstyrret i forhold til tekniske anlæg og store produktions-
bygninger. 
 
Vurdering 
Med den ansøgte placering og udformning vil anlægget putte sig mel-
lem de eksisterende bygninger og skoven. Da anlægget ønskes placeret 
lavt i landskabet, og bygningerne er lave, vil det med afskærmende be-
plantning ikke påvirke landskabet markant negativt, se ill. 5 og 6. Byg-
geriet kommer til at ligge i et smalt åbent strøg mellem en større remise 
og bygningerne med beplantning omkring. Fra to korte partier på Linde-
krogvej og Langebjergvej vil det påvirke dybden af landskabet. Dette 
vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning, da begge disse 
partier ligger langt fra vejenes sigtelinjer og det omgivende landskab har 
en god dybde. 
 
Den overdækkede gyllebeholder og møddingplads, kommer til at være 
ret synlige fra syd og øst, mens de eksisterende bygninger og skoven 
virker visuelt afskærmende fra nord og vest. 
 
For at sikre, at anlægget får mindst mulig negativ effekt på landskabet, 
stilles der vilkår om, at tagfladerne skal være matte og mørke. Herved 
vil tagfladerne ikke springe i øjnene eller give genskin, når man ser på 
anlægget, da bygningerne ligger lavt og med skoven som baggrund. Der 
stilles vilkår om afskærmende beplantning, så anlægget vil passe ind 
med skoven og den øvrige eksisterende beplantning. 
 
… 
 
Vilkår: 

- Bygningerne skal opføres med mørk mat tagflade. 
- Der skal etableres afskærmende beplantning bestående af 

mindst 3 rækker træer og buske omkring minkstaldene, 
gyllebeholderen og vaskepladsen, som vist i ill. 4 og 5. Ef-
ter tilvækst skal beplantningen dække for anlægget, det vil 
sige at den mindst skal være 6 m høj mod vest og syd, og 4 
meter mod nord og vest.” 



 
Ejendommen Lindekrogvej 8 er en landbrugsejendom med et jordtilliggende 
på ca. 33 ha, der er bortforpagtet og drives af Lasse Thers far sammen med 
arealer ejet af Lasse Thers’ bror. 
 
Lasse Thers har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at en del af det eksis-
sterende byggeri på Lindekrogvej 8 er indrettet som pelseri for mink, at han 
pelser for en minkfarm på Lindekrogvej 7, og at han har et stort ønske om at 
kunne leve af egen minkproduktion. Lasse Thers har oplyst, at 80% af den 
producerede husdyrgødning fra minkfarmen vil kunne udbringes på ejen-
dommens eget jordtilliggende og resten på de øvrige arealer, som hans far 
driver i nærheden. 
 
Lasse Thers har til støtte for ansøgningen anført, at Næstved Kommune i 
forbindelse med udkastet til miljøgodkendelsen har vurderet, at det ansøgte 
ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. Minkhallerne er erhvervsmæssigt 
nødvendige for, at Lasse Thers vil kunne leve af minkproduktionen, der må 
anses for en del af landbruget på ejendommen. Det ansøgte byggeri er derfor 
omfattet af fredningsdeklarationens undtagelsesbestemmelse om bygninger, 
der alene tjener landbrugserhvervet og kræver således ikke dispensation fra 
fredningen. Lasse Thers har i den forbindelse henvist til administrativ prak-
sis, jf. planlovens § 35 og § 36, stk. 1, nr. 3. 
 
Næstved Kommune har støttet ansøgningen og udtalt, at de ansøgte bygnin-
ger til en minkfarm er nødvendige for den landbrugsmæssige drift og der-
med at betragte som landbrugsbygninger på linje med for eksempel staldan-
læg, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen og derfor kan opføres uden 
dispensation. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod det ansøgte byggeri 
og henvist navnlig til fredningen og landskabets særlige karakter. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og resultat 
 
Fredningsnævnet finder, at fredningsbestemmelserne skal fortolkes under 
hensyn til deres ordlyd og formål. 
 
Drift af en minkfarm kan ikke i sig selv anses for landbrug, således som 
dette begreb traditionelt forstås, jf. UfR 2012.2709 H om forståelsen af be-
grebet landbrug inden for et andet forvaltningsområde. 
 
Det anførte støttes efter fredningsnævnets opfattelse af, at Overfrednings-
nævnet ved kendelsen af 6. september 1968 udtog to ejendomme, der blev 
anvendt til minkfarme, af fredningen. 
 
Det følger imidlertid af administrativ praksis i medfør af for eksempel plan-
lovens § 36, stk. 1, nr. 3, om ”Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt 

for den pågældende ejendoms drift som landbrug…”, at minkfarme kan be-

tragtes som anlæg til husdyr, der kan indgå som element i den erhvervsmæs-
sige udnyttelse af en ejendom. Ved vurderingen af, om et byggeri til en 
minkfarm er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften på en ejen-
dom har den nævnte administrative praksis lagt vægt på forholdet mellem 



størrelsen af bygningerne til minkfarmen og ejendommens jordtilliggende, 
og om der er sammenhæng mellem driften af minkfarmen og det egentlige 
landbrug på ejendommen. 
 
Fredningsnævnet finder, at der bør foretages en tilsvarende vurdering for så 
vidt angår undtagelsesbestemmelsen om ”bygninger, der alene tjener land-

brugs…erhvervet” i fredningsbestemmelsen i § 1, der gælder for zone III, jf. 

kendelsen af 6. september 1968. Der bør endvidere ved vurderingen lægges 
vægt på, at fredningens formål er at beskytte det særlige landskab mod byg-
geri, der ikke tjener landbruget. 
 
De ti haller i det ansøgte byggeri vil få et samlet areal på ca. 3680 m2, hvor-
til kommer fortanken og gyllebeholderen og møddinghuset med en højde på 
5-6 m. Sammenhængen med det egentlige landbrug på ejendommen må ef-
ter det oplyste antages at være beskeden. 
 
Herefter finder fredningsnævnet, at det ansøgte byggeri ikke kan anses 
alene, at tjene landbruget på ejendommen, og at det derfor kun kan opføres 
med fredningsnævnets dispensation. 
 
Under hensyn til byggeriets karakter og størrelse, og da det efter besigtigel-
sen og Næstved Kommunes miljøvurdering er fredningsnævnets opfattelse, 
at byggeriet vil have en vis negativ effekt på landskabet, finder frednings-
nævnet, at byggeriet vil stride mod fredningens formål. Der er derfor ikke 
grundlag for at dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Fredningsnævnets afgøres er enstemmig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives inden fristens udløb. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 



 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.bor-
ger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klage, skal du betale et gebyr på kr. 
500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresen-
der herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 11. juli 2017.  
 
 
Anders Martin Jensen 
formandssupleant 
 
Udskrift er sendt til: 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Friluftsrådet 
Næstved Kommune 
Nævnsmedlem, Erling B. Nielsen 
Nævnsmedlem,  udpeget af  kommune 
Ulf Andersen, Goldschmidtsvej 15, 4760 Vordingborg 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 26. juli 2017  
 
 
FN-SSJ- 21-2017 – Ansøgning om dispensation inden for fredningen ved 
Tystrup-Bavelse Søerne til genåbning af vandløb hen over Lindekrogvej 
11, 20 og 22, 4250 Fuglebjerg (matr.nr. 6g, 26a og 24a, Vinstrup By, Ty-
strup) 
 
Næstved Kommune har den 15. juni 2017 søgt om dispensation til genåb-
ning af et vandløb hen over de oven for anførte tre ejendomme. Den nøjag-
tige placering af det genåbnede vandløb fremgår af Næstved Kommunes af-
gørelse af 17. juli 2017 om tilladelse til genåbningen af vandløbet. Næstved 
Kommune har i ansøgningen anført, at vandløbets naturlige tilstand vil blive 
genskabt hen over græsmarker og gennem haver, og at arealerne fortsat vil 
blive afgræsset af får og heste. 
 
Ejendommene er beliggende i zone III, jf. Overfredningsnævnets kendelse 
af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse Søerne, 
hvorefter arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejen-
dommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes 
(fredningsbestemmelserne for zone III, § 4). Fredningens formål er at be-
skytte det særlige landskab ved Tystrup-Bavelse Søerne. 
 
Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, der er blevet hørt, har 
ikke indsigelser med det ansøgte. 
 
Det ansøgte vil ikke indebære forringelse af naturtyper og levesteder for ar-
ter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, 3 og 4. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og ikke vil beskadige 
yngle- eller rasteområder eller plantearter, meddeler fredningsnævnet heref-
ter tilladelse til genåbningen af vandløbet hen over de tre ejendomme, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 

Miljøstyrelsen 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfrednings-
forening  
 
Næstved Kommune 
 



 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 26. juli 2017.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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UDSKRIFT AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND  

__________________ 

 

 

Den 25. august 2017 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden 

dommer Ole Stryhn, det af Miljø- og Fødevareministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det 

kommunalt udpegede medlem Tobias Nygaard møde på ejendommen matr.nr. 8a Lynge-Eskildstrup 

By, Lynge, beliggende Skælskørvej 29, 4180 Sorø.  

Der foretoges: 

FN-VSJ 28/2017 Ansøgning angående udearealer ved det nye Kongskilde Naturcen-

ter. 

 

Mødt var: 

Ansøgeren, Naturstyrelsen, v/ Anders Walther Hansen 

Sorø Kommune v/ Hans Henning Jensen 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling v/ Nils Kruse 

Friluftsrådet v/ Rolf Lehrmann 

 

 

 

Sagens akter var til stede. 

 

Fredningsnævnet foretog besigtigelse. 

 

Ansøgeren udvidede ansøgningen til også at omfatte grusbefæstelse af ca. 50 m2 i området mellem 

det sted, hvor man kommer ned fra den ansøgte trappe på nordsiden af møllen og ind til akvariet, 

uden at dette afkaster overskudsjord. Ansøgningen blev endvidere udvidet til at omfatte 6 flytbare 

bænkebordssæt med en max. 180 cm. høj støjskærm påmonteret til placering i området mellem 

møllen og Skælskørvej. 

 

Der var ingen indvendinger imod det ansøgte fra de fremmødtes side, dog såfremt placering af 

overskudsjord fra handicappladserne sker et vist stykke fra vandløbet. Kommunen er dog i første 

omgang forbeholden med hensyn til spørgsmålet om placering af overskudsjord inden for frednin-

gen.  
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Fredningsnævnet kom med tilkendegivelse om sagens udfald. 

 

Sagen udsat på skriftlig afgørelse. 

 

Mødet hævet kl. 13.55. 

 

 

 

Rolf Dejløw                    Ole Stryhn             Tobias Nygaard 

                     formand 
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Kopi til: 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen i Sorø  
Friluftsrådet (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Sorø Kommune, Hans Henning Jensen, hhje@soroe.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), (soroe@dof.dk). 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
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Sorø Kommune 
Teknik og Miljø 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
Att. Hans Henning Jensen 
hhje@soroe.dk 
          

 

 

          FN-VSJ 28/2017 
           SVANA-511-00661  
   

           Den 4. oktober 2017 

 

 

 

Vedr. matr.nr. 8a Lynge-Eskildstrup By, Lynge, Skælskørvej 29, 4180 Sorø. 

Sorø Kommune har ved mail af 4. april 2017 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vestsjæl-

land.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Vedhæftet er kommunens udtalelse til ansøgning fra Naturstyrelsen om diverse forhold på udearea-
lerne til det nye Kongskilde Naturcenter  … 
 

 

 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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… 

   

 [kommunens bilag 1]        
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… 
 
[kommunens bilag 2] 
 
Vedr.: Naturstyrelsens ansøgning om tilladelse til at anlægge 2 handicap-parkeringspladser ved 
Kongskilde Naturcenter, møllebygningen. 
 
Som supplement til ovennævnte ansøgning kan det oplyses, at jorden, ca 9,5 m3, fra afrømning af 
muldlaget ved anlæg af parkeringspladserne, tænkes placeret og udjævnet på skrænten imellem 
møllebygningens nordøstvendte gavl og møllebækken. 
Skræntarealet er ca 120 m2, hvorved muldlaget, som jævnes ud på skrænten vil blive ca. 7,5 cm 
tykt. 
Evt. vil der blive udlagt et lidt tykkere jordlag, der hvor den ansøgte trappe skal placeres på skræn-
ten, for derved at stabilisere trappens fundament. 
Jordlaget på den øvrige del af skrænten bliver derved tilsvarende tyndere. 
 
Vedhæftet: 
 
1. Kort med indtegning af skrænten, hvor den afrømmede jord placeres. 
2. Foto af skrænten. 
 
 
… 
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… 
[kommunens bilag 3] 
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… 
[kommunens bilag 4] 

 
 
…” 
 
Miljøstyrelsen har den 2. maj 2017 udtalt:  
 
”… 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det an-
søgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til et antal mindre anlæg i forbindelse med Kongskilde Naturcenter. An-
læggene omfatter 2 handicap parkeringspladsen, trappe, navnesøjle, højbede og en grusbelægning. 
Placeringen af anlæggene fremgår af følgende kort fra ansøgningen. 
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Etablering af anlæggene sker på et areal omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. septem-
ber 1968 om fredning af arealer ved Tystrup Bavelse søerne. Arealet er beliggende i fredningens 
zone II. 
   
Zone II: 
§ 1  Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af land-

brugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. 
  
§ 2  Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og 

planering er ikke tilladt, ligesom arealerne ikke må anvendes til oplags- og losseplads. Retablering 

af grus- og mergelgrave er dog tilladt. 
  
§ 3  Anlæg af veje er ikke tilladt uden tilladelse fra fredningsnævnet. Dette gælder dog ikke markve-

je anlagt som led i landbrugsdrift. 
  
§ 4  Nåletræsbeplantninger må ikke anlægges. 
  
§ 5  Stengærder må ikke forandres eller fjernes uden fredningsnævnets samtykke. 
  
§ 6  Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug nød-

vendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen og dens place-

ring er godkendt af fredningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksiste-

rende anden bebyggelse. 
  
Bygninger til nyoprettede landbrug og til aftægts- samt funktionærboliger for de ved land- eller 

skovbrugserhvervet beskæftigede personer må ikke opføres uden fredningsnævnets tilladelse, der 

kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske hensyn. 
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§ 7  Endvidere er det på de ved Tystrup og Vinstrup særligt angivne arealer - benævnt som zone II 

b-tilladt at opføre bygninger til lokal helårsbrug efter forud af nævnet indhentet godkendelse af 

byggeriets udseende og placering. 
  
§ 8  Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er endvidere ikke tilladt at anbrin-

ge eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, skure eller andre indretninger, herunder 

master, tårne og benzinanlæg, dog at master til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet. 
  
§ 9  Etablering af teltlejre, camping- og parkeringspladser uden for arealer, som er godkendt dertil 

af fredningsnævnet, må ikke finde sted. 
  
§ 10  Naturlige vandløb må uden fredningsnævnets tilladelse ikke opstemmes eller rørlægges. Om 

påtænkte foranstaltninger, der kan medføre væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-Bavelse 

sø, skal meddelelse forud gives til fredningsnævnet. 
  
§ 11  For de ejendommes vedkommende, der grænser op til Tystrup- Bavelse sø, gælder endvidere 

følgende bestemmelser: 
a. Søbreddens forløb må ikke ændres. 
b. Rørskoven langs søen må ikke besejles af andre end søejere og lejere af jagt- og fiskerirettighe-

der. Skæring af tagrør må kun finde sted i tiden l. november til l. april. 
  
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen og i ansøgningsmaterialet. 
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
 

  
  
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
…” 

 

Fredningsnævnet har den 25. august 2017 foretaget besigtigelse. Under besigtigelsen blev ansøg-

ningen udvidet til også at omfatte grusbefæstelse af et område på ca. 50 m2, hvor man kommer ned 

ad den ansøgte trappe og foran akvariet på møllens nordside – uden overskudsjord. Ansøgningen 

blev endvidere udvidet til at omfatte max. 6 flytbare bænkebordssæt med støjafskærmning på indtil 

180 cm. I højden, der placeres mellem møllen og Skælskørvej. Spørgsmålet om støjafskærmning ud 

mod Skælskørvej og opmærksomhedsskabende silhuetter af dyr langs autoværnet på vejen blev 

udskudt til en evt. senere separat ansøgning. 

 

Det blev under besigtigelsen bekræftet af ansøgeren, at overskudsjorden fra handicap p-pladsen 

udgør ca. 9,5 m2. Evt. yderligere overskudsjord i forhold til de ca. 7,5 cm., der ønskes placeret på 

skrænten, vil man gerne kunne benytte omkring trappen i et tykkere lag end 7,5 cm. til stabilisering 

af denne. Grusbefæstelsen af gårdspladsen bag bageriet vil udgøre ca. 90 m2. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte er i strid med formålet med fredningen, hvorefter area-

lerne skal bibeholdes i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og 

skovbrugsejendomme opretholdes. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at de af ansøgningen om-

fattede elementer alle er mindre tiltag i mere eller mindre nær tilknytning til eksisterende byggeri, at 

de enkelte elementer, der er søgt om, ikke forekommer skæmmende, og at området er i udkanten af 

fredningen op mod en trafikeret vej. Med hensyn til overskudsjorden er der lagt vægt på, at skræn-

ten, hvorpå denne jord vil blive placeret, er ganske tilgroet, og at der alene er tale om en tykkelse af 

det tilførte jordlag på ca. 7,5 cm. 

 

Fredningsnævnet meddeler således i overensstemmelse med ansøgningen tilladelse til følgende: 

 

At der etableres en handicap p-plads i størrelsen 6 x 8 meter. Overskudsjorden på ca. 9,5 m2 må 

placeres på skrænten nord for møllen i en afstand af mindst 5 meter fra vandløbet, og således at 

tykkelsen af jordlaget bliver højst ca. 7,5 cm. 

 

At der etableres en trappe på nordsiden af møllen ned til indgangen til akvariet. En del af overskud-

jorden fra handicap p-pladsen må – i det omfang jorden ikke placeres på skrænten – benyttes om-

kring trappen i et tykkere lag end 7,5 cm. til stabilisering af denne. 

 

At der etableres grusbefæstelse af ca. 90 m2 af gårdspladsen bag bageribygningen, uden at dette 

afkaster overskudsjord.  

 

Der meddeles lovliggørende tilladelse til det allerede etablerede skilt og de 6 højbede samt tilladelse 

til yderligere 4 højbede. 
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Der må endvidere ske grusbefæstelse af et areal på ca. 50 m2 i området ved den nederste del af 

trappen og foran akvariet, uden at dette afkaster overskudsjord.  

 

Endelig meddeles tilladelse til opsætning af indtil 6 flytbare bænkebordssæt med tilhørende støj-

skærm på max. 180 cm. højde i området mellem møllen og Skælskørvej, jf. herved i det hele natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

 

 

 

 

Rolf Dejløw      Ole Stryhn   Tobias Nygaard 
       formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-
jø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi til: 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Sorø  
Friluftsrådet (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Sorø kommune, Hans Henning Jensen, hhje@soroe.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), (soroe@dof.dk). 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
  

 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
   v/dommer Kirsten Linde 
   Retten i Næstved 
   Gardehusarvej 5 
   4700 Næstved 
   Tlf.: 99685200 

Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 
FN-SSJ 36-2017 Ansøgning om lovliggørende dispensation til etablering af 2 pumpestationer 
(dæksler og kabinet) og udstykning af disse. Etableringen sker på arealer omfattet af Over-
fredningsnævnets afgørelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse 
søerne. 
 
Næstved Kommune har videresendt en ansøgning fra NK-Forsyning om godkendelse af 2 pumpe-
stationer, der allerede er opført uden forudgående dispensation fra fredningsnævnet. Der er endvi-
dere søgt om godkendelse af en forudgående udstykning til det omhandlede anlæg. 
 
Pumpestationerne er beliggende på Lindekrogvej 11 og 17, Vinstrup, Fuglebjerg, der er placeret i 
zone 1 i ovennævnte afgørelse af 6. september 1968.  
Af denne afgørelse fremgår blandt andet følgende: 
” 
§ l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således 

at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme 

opretholdes. 

§ 2. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus- og 

lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt, 

ligesom arealerne ikke må anvendes til oplags- og losseplads. 

Retablering af grus- og mergelgrave er dog tilladt. 

…………… 

§ 8. Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det 

er endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, 

beboelsesbåde, boder, skure eller andre indretninger, 

herunder master, tårne og benzinanlæg, dog at master 

til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet. 

………….. 

(Nævnskendelsens § 11 om forbud mod udstykning og meddelelse 

om vejrettigheder udgår.) 

…..” 
 
 
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler fredningsnævnet 
herefter lovliggørende dispensation til de opførte 2 pumpestationer (dæksler og kabinet) 

 



fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. I den af overfredningsnævnet trufne afgørelse er 
forbuddet mod udstykning udgået. Udstykning kræver som følge heraf ikke dispensation fra fred-
ningsnævnet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsor-
den for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse og møde. 
 
 
Kirsten Linde 
Formand 
 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 10. november 2017.  
 
 
Kirsten Linde 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
   v/dommer Kirsten Linde 
   Retten i Næstved 
   Gardehusarvej 5,  
   4700 Næstved 
   Tlf.: 99685200 

Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 
 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 12. december 2017 kl.10.00 holdt fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det 
statsligt udpegede medlem Erling B. Nielsen og det kommunalvalgte medlem Jørgen Pedersen mø-
de på ejendommen Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg, matr. nr. 15g Vinstrup by, Vinstrup. 
 
Der foretoges: 
 
FN-SSJ 38-2017 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 6.september 1968 om 
fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne til på ovennævnte ejendom at opføre et 310 m2 stort 
stuehus til erstatning for et mindre stuehus, der nedrives. Endvidere søges om tilladelse til etablering 
af et jordvarmeanlæg. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. september 
1968 zone II. Ifølge fredningens § 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at 
ejendommenes karakter af landbrugs-og skovbrugsejendomme opretholdes. Ændringer i terrænet 
eller terrænformerne er ikke tilladt. Ifølge § 6 må opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af 
de til bestående land- eller skovbrug nødvendige bygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og 
planer er godkendt af de påtaleberettigede.  
 
Der fremlagdes: 
 
Ansøgning af 7. september 2017 med bilag fra Andreas Mathiesen. 
Fuldmagt af 25. august 2017 fra ejeren af ejendommen Ole Carl Olsen til Andreas Mathiesen 
Mail af 11. oktober 2017 fra Miljøstyrelsen. 
Mail af 19. oktober 2017 fra Næstved kommune. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
 
For Næstved kommune Grith Andersen. 
For DN Kristian Gramstrup og Poul Stahlschmidt. 
 
Ansøgeren var ikke mødt. 
 
Der foretoges besigtigelse og ansøgningen blev gennemgået.  
 
Det konstateredes, at det gamle stuehus ligger i en lavning. 

 



 
Repræsentanterne for kommunen og DN havde ikke bemærkninger til ansøgningen om etablering af 
et jordvarmeanlæg. 
 
Grith Andersen oplyste, at ejendommen if. kommuneplanen ligger i et bevaringsværdigt landskab.  
Ifølge ”Retningslinjer for Bevaringsværdigt landskab” skal anlæg og bebyggelse tilpasses landska-
bet og den lokale byggeskik. Det er kommunens opfattelse, at den ansøgte bebyggelse under hensyn 
til sin højde, størrelse, udformning og placering ikke opfylder denne betingelse. Kommunen kan 
derfor ikke anbefale det ansøgte. 
 
Repræsentanterne for DN tilsluttede sig kommunens udtalelse. 
 
Der foretoges votering. 
 
Der var enighed om, at fredningen ikke hindrer anlæggelse af et jordvarmeanlæg, såfremt dette ikke 
medfører synlige overjordiske installationer eller varige terrænændringer. 
 
Med hensyn til opførelse af et nyt stuehus var der enighed om, at tegninger og planer for bygningen 
ikke kan godkendes. Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at det nye stuehus vil blive place-
ret mere synligt i landskabet end det nuværende, husets størrelse i forhold til det nuværende, og at 
dets udformning efter nævnets opfattelse ikke svarer til lokal byggeskik, og at det vil ændre ejen-
dommens karakter af en landbrugsejendom. 
 
Nævnet gav derfor enstemmigt afslag på ansøgningen om tilladelse til opførelse af et nyt stuehus til 
erstatning for det eksisterende. 
 
 
Kirsten Linde 
formand 
 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives inden fristens udløb. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 



www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klage, skal du betale et gebyr på 
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresen-
der herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 18. december 2017.  
 
 
Kirsten Linde 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening 
Friluftsrådet, v/Arne Kristensen 
Næstved kommune 
Andreas Mathiesen 
Nævnsmedlem, Erling B. Nielsen 
Nævnsmedlem Jørgen Pedersen udpeget af Næstved kommune 
Ulf Andersen, Goldschmidtsvej 15, 4760 Vordingborg 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 
 

  
 

 Den 13. marts 2018  
 
 
FN-SSJ- 01-2018 – Ansøgning om tilladelse til ændring af byggeri på He-
stehavevej 4, 4250, inden for fredningen ved Tystrup-Bavelse Søerne 
 
Cosyhouse.dk har den 15. januar 2018 på vegne af Søren Vesterager Nielsen 
søgt om fredningsnævnet tilladelse til følgende ændringer på ejendommen He-
stehavevej 4, 4250 Fuglebjerg: inddragelse af hele første sal, udskiftning af 
taget (eksisterende taghældning og højde bevares, sort, ikke-glaseret tegltag), 
kviste med zink og tagpap, ovenlys mod havesiden og en glasfacade i den ene 
gavl. Det ansøgte og dets placering fremgår i øvrigt af et kort og arkitektfirma-
ets skitser, der er indsat nederst i denne afgørelse. 
 
Ejendommene er beliggende i zone II, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 
6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse Søerne. 
Fredningens formål er at beskytte det særlige landskab ved Tystrup-Bavelse 
Søerne. § 6 i fredningsbestemmelserne vedrørende zone II er sålydende: 
”Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- 

eller skovbrug nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegnin-

ger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnæv-

net. Det samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende an-

den bebyggelse…” 

 
Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-eller rasteområ-
der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, og at ansøg-
ningen ikke i øvrigt giver anledning til bemærkninger. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler frednings-
nævnet herefter tilladelse til ændringen af ejendommen, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, og § 6 i fredningsbestemmelserne for zone II. 
 

Cosyhouse.dk 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfrednings-
forening  
Næstved Kommune 
 



Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse eller møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 

 

 



 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 13. marts 2018  
 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Cosyhouse.dk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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Sorø Kommune 
Teknik, Miljø, Drift, Plan, Byg Trafik 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
att. 
Hans Henning Jensen 
hhje@soroe.dk 
 
          FN-VSJ-007-2018 
               
          Deres j.nr. 
          340-2018-1567 
 
          Den 9. juli 2018 
 
 
 
Vedr. opførelse af terrasse.  
 
Sorø Kommune har ved mail af 9. februar 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-
sjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 

 

      

            

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:hhje@soroe.dk
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…” 

Ejernes ansøgning af 12. januar 2018 til Sorø Kommune lyder således: 

”… 
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…” 
 
Sorø Kommune har i mail af 11. april 2018 til fredningsnævnets formand oplyst: 
 
Tilbage i februar anmodede du telefonisk om nogle supplerende oplysninger til sagen om den hæ-
vede terrasse på ejendommen Skælskørvej 27, 4180 Sorø. 
  
Terrassens højde bliver 1,2 m, da den skal etableres med niveaufri adgang til boligen. Dvs. nye ter-
rasse vil blive cirka 25 cm højere end den eksisterende terrasse. 
  
Ansøger vurdering er, at der skal flyttes cirka 30 m3 jord. Jorden vil blive lagt i den tidligere plan-
silo i et lag på cirka 45 cm. Plansiloens placering er vist på vedhæftede luftfoto. Derudover er ved-
hæftet et foto af plansiloen, hvor du kan se at siloen består af betonvægge i cirka 1 meters højde. 
  
Kommunens vurdering er at opfyld af plansiloen med overskudsjord fra terrasse projektet vil være 
uproblematisk ift. fortidsmindebeskyttelseslinjen og de landskabshensyn, der skal varetages med 
fredningsbestemmelserne. 
... 
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,,,” 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at ansøgningen strider imod formålet med fredningen. Nævnet lægger 
herved vægt på, at der allerede forefindes en terrasse, og at den terrasse, der søges om, skal erstatte 
den eksisterende, som fjernes, og er i samme mål som denne, om end ca. 25 cm. højere. Der er end-
videre lagt vægt på, at den terrasse, der søges om, vil være en æstetisk forbedring i forhold til den 
eksisterende. Det strider endvidere ikke imod fredningens formål, at overskudsjorden placeres i si-
loen, så længe højden af siloen, der allerede forefindes på ejendommen, ikke forøges. 
 
Som følge heraf imødekommer fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
det ansøgte, således at der kan etableres en træterrasse med trappe omtrent svarende til den på refe-
rencefotoet i ansøgningen viste i stedet for den eksisterende terrasse og i målene 5 x 10 meter for-
uden trappe og med en rækværkshøjde på 110 cm samt en bundhøjde på ca. 120 cm., sådan at den 
er i niveau med udgangen fra huset. Endvidere tillader nævnet, at overskudsjorden fra etableringen 
af den nye terrasse placeres i siloen, dog således at det ingen steder må blive i et højere niveau end 
siderne på siloen. 
 
 
 
 
Rolf Dejløw    Ole Stryhn                Tobias Nygaard 
     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi sendes til: 

Morten Hansen, Astrid Holst, mhan@aarsleffrail.com 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk,  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, soroe@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling,  
Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk  
 
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
 
 

mailto:mhan@aarsleffrail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soroe@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200

Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-SSJ-14-2018 ansøgning om tilladelse til udskiftning af stuehuset på landbrugsejendommen 
beliggende på Lindekrogvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Jacob Hessner Ørnstedt har som ejer af ejendommen Lindekrogvej 20, 4250 Fuglebjerg, matr. nr. 
26a Fuglebjerg søgt om tilladelse til at udskifte stuehuset med et nyt stuehus på ejendommen, der er 
en landbrugsejendom. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. september 
1968 om fredning af arealer ved Tystrup Bavelse søerne. Ejendommen er beliggende i fredningens 
zone III. Fredningens formål i zone III er blandt andet, at ejendommenes karakter af en landbrugs- 
og skovbrugsejendom skal opretholdes. Endvidere er det ikke tilladt at opføre bygninger af nogen 
art bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugserhvervet m.v.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Nævnets formand fandt, at sagen efter sin karakter er af underordnet betydning i forhold til frednin-
gens formål, og at sagen derfor kan afgøres af formanden i medfør af § 10, stk. 5 i forretningsorden 
for fredningsnævn.

Da det ansøgte byggeri alene skal tjene som stuehus på en landbrugsejendom, finder fredningsnæv-
nets formand, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.



Fredningsnævnet foretager sig som følge heraf ikke yderligere i sagen.
 

Kirsten Linde
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 10. september 2018. 

Kirsten Linde
formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Region Sjælland
Jacob Hessner Ørnstedt, ansøger 
Næstved Kommune
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening
Erling Brorson Nielsen, ministerieudpeget medlem
Sidsel Munch, medlem udpeget af Næstved Kommune

--oo00oo--

Fortsat den 18. september 2018
Fredningsnævnet har den 11. september 2018 fra Jacob Hessner Ørnstedt modtaget oplysning om, 
at han ikke er ejer af den omhandlede ejendom, men arkitekt, der har ansøgt på vegne ejeren. Denne 
oplysning er ikke tidligere tilgået fredningsnævnet. Ejer af ejendommen er Hanne Bitten Rasmus-
sen, der har meddelt fuldmagt til arkitekten. Den angivne oplysning medfører ingen ændring i oven-
stående afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver dispensation.

Kirsten Linde
formand



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster 

v/dommer Kirsten Linde 
Retten i Næstved 
Gardehusarvej 5 
4700 Næstved 
Tlf.: 99685200 
Mail:     

 sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Den 24. oktober 2018 

FN-SSJ  17-2018 Udlæg af areal på matr.nr. 15a Vinstrup By, Ty-
strup/Tystrupvej 33, 4700 Næstved, til privat fællesvej. 

Landinspektør Søren Andreas Hansen har den 12. juni 2018 søgt om fred-
ningsnævnets dispensation til at udlægge et areal af matr.nr. 15 a, Vinstrup 
By, Tystrup (Tystrupvej 33, 4700 Næstved) til en ny 3,5 m bred fællesvej, 
jf. nedenstående kort, hvor placeringen af det ansøgte udlæg til fællesvej er 
vist med rød streg. 

Arealet ligger i zone II inden for landskabsfredningen af arealer ved Ty-
strup-Bavelse søerne, jf Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968. Ifølge fredningsbestemmelserne (zone II, § 3) er anlæg af veje, bortset 
fra markvej anlagt som led i landbrugsdrift, ikke tilladt uden tilladelse fra 
fredningsnævnet. 



Miljøstyrelsen, Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 
har ikke haft bemærkninger til det ansøgte. 

Da det ansøgte efter den påtænkte vejs placering ikke strider mod land-
skabsfredningens formål, meddeler fredningsnævnet herefter tilladelse til 
det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 

Med venlig hilsen 

Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur

og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 24. oktober 2018. 

Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 

Udskrift er sendt til: 

Landinspektør Søren Andreas Hansen 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster 

v/dommer Anders Martin Jensen 
Retten i Næstved 
Gardehusarvej 5 
4700 Næstved 
Tlf.: 99685200 
Mail:     

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Den 7. maj 2019 

FN-SSJ  02-2019 Ansøgning om dispensation til nedrivning af eksiste-
rende bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse på Tystrupvej 27, 4250 
Fuglebjerg (matr.nr. 15g Vinstrup By, Tystrup). 

Anna Sofie Elsner, der har indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af 
ejendommen på Tystrupvej 27, har med ejerens samtykke søgt om dispensa-
tion fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af 
arealer ved Tystrup-Bavelse søerne. Der søges nærmere om dispensation til 
at nedrive den eksisterende bebyggelse – et stuehus på 56 kvm., en gammel 
stald og et udhus – og til i stedet at opføre et nyt hovedhovedhus med et 
grundareal på 113 kvm. og en carport/udhusbygning med et grundareal på 63 
kvm. 

Ejendommen er beliggende i fredningens zone II. Efter fredningsbestemmel-
serne, hvis formål er at beskytte det særegne landskab, gælder, at ”Opførelse 

af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug 

nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for 

bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Det samme 

gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyggelse” (§ 
6). ”Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger” (§ 8). 

Fredningsnævnet (Anders Martin Jensen, Erling B. Nielsen og Sidsel Munch) 
har den 11. februar 2019 efter forudgående indkaldelse af sagens parter fore-
taget besigtigelse. 

Placeringen af den nuværende bebyggelse og den ansøgte bebyggelse fremgår 
af følgende landinspektøropmåling: 

Klik her for at se ny afgørelse vedrørende 
dispensationssagen med sagsnr. FN-SSJ-17-2022



 
 
Udformningen af den ansøgte bebyggelse fremgår af følgende skitse 
 

 
 
 
Ansøgeren har i øvrigt oplyst, at det projekterede stuehus er 7,5 m højt og 
skal udføres med hvidfilset facade, hvide vinduer og matsorte vingetegl. Car-
porten/udhusbygningen skal have en højde på 4 m til kip og udføres med træ-
beklædning og matsorte vingetegl. 
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af det nærved liggende Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag 
eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 



 
Næstved Kommune har oplyst, at den kommunale administration af nyt byg-
geri i området tager hensyn til byggeriets indvirkning på og indpasning i land-
skabet. Kommunen har vurderet, at det ansøgte byggeri ikke vil have en væ-
sentlig indvirkning på oplevelsen af de landskabelige værdier, herunder på 
oplevelsen af at være i et jordbrugsområde, og herefter tiltrådt ansøgningen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at projektet bør rykkes tilbage, 
så det følger det eksisterende stuehus’ facadelinje mod søen, og den place-

ringsmæssige relation til søen dermed ikke ændres. Sorte glaserede tegl bør 
undgås på grund af genskinnet. 
 
Fredningsnævnet finder efter de ovenstående oplysninger og besigtigelsen 
den 11. februar 2019, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og 
meddeler herefter dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
 
Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse, at den nuværende bebyggelse 
på ejendommen er utidssvarende og uegnet til renovering. Den ansøgte be-
byggelse tager efter nævnets opfattelse så vidt muligt hensyn til landskabet, 
herunder Tystrup Sø, og vil ikke have væsentligt større indvirkning på ople-
velsen af landskabet og søen end den nuværende bebyggelse, der i det hele 
skal rives ned. 
 
Fredningsnævnets tilladelse er givet på vilkår af de ovenfor anførte oplysnin-
ger, herunder placeringen med en sokkelkote på ca. 12,60 svarende til det 
nuværende stuehus, en højde på ikke over 7,5 m (stuehus) og 4 m (carport/ud-
husbygning) og matsort tag. Det er endvidere et vilkår, at den eksisterende 
bebyggelse fjernes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/


• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 7. maj 2019.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Ansøgeren 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 17. oktober 2019  
 
 
FN-SSJ  18-2019 Ansøgning om tilladelse til solceller på tag af lade, Hør-
havevej 1, 4250 Fuglebjerg matr.nr. 14f Vinstrup By, Tystrup. 
 
Steen Nordby Holck og Charlotte Ellen Vad har som ejere af ovennævnte 
ejendom ansøgt om tilladelse til et solcelleanlæg på taget på en lade på ejen-
dommen. Anlægget skal bestå af 36 stk. sorte solcellemoduler med et areal 
på i alt 59 kvm. placeret, som det fremgår af følgende skitse: 

 

 
 
Arealet ligger i zone II inden for landskabsfredningen af arealer ved Ty-
strup-Bavelse søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968. Fredningens formål er at beskytte den landskabelige skønhed. Efter § 
6 i fredningsbestemmelserne for zone II må tilbygninger og ombygning ikke 
påbegyndes, før tegninger og planer er godkendt af fredningsnævnet. 
 
Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft be-
mærkninger til det ansøgte. Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke 
berører noget Natura 2000-område, og at det er vurderingen, at det ansøgte 
heller ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområ-

 



der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV eller øde-
lægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Næstved Kom-
mune har oplyst, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod landskabsfredningens formål, godkender 
fredningsnævnet herefter det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 17. oktober 2019.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Steen Nordby Holck og Charlotte Ellen Vad 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
 
 
 
 
 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:    

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 9. december 2019 

FN-SSJ-12-2019 Ansøgning om tilladelse til sendemast mv. på ejendom-
men Lindekrogvej 9, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 5e Vinstrup By, Ty-
strup.

Næstved Kommune har den 16. maj 2019 videresendt en ansøgning fra Ulf 
Lindeneg på vegne af TT-Netværket P/S og ejendommens ejer Hans Karlo 
Jensen Kjelkvist om tilladelse til en 36 m høj sendemast, teknikskabe mv. 
på ejendommen Tystrupvej 38, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 5e Vinstrup By, 
Tystrup.

Den ansøgte 36 m høje masts dimensioner i øvrigt fremgår af et datablad, 
der er vedhæftet denne afgørelse. Den ansøgte placering, der ligger i zone 
III, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af 
en del af området ved Tystrup-Bavelse, fremgår af nedennævnte kort:

Formålet med fredningen er navnlig at beskytte de landskabelige værdier i 
området. For zone III gælder blandt andet følgende, jf. Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. september 1968,

” Zone III:
§ l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes 
karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.

§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs-og fiskerierhver-
vet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger 



eller på arealet at anbringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre 
indretninger, herunder master og tårne. Master til lokal el-forsyning kan tillades af 
fredningsnævnet.”

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse og indhentet yderligere oplys-
ninger fra ansøgeren.

Baggrunden for ansøgningen er en tilladelse fra Energistyrelsen til TT-Net-
værket til at anvende særlige frekvenser til mobiltelefoni og mobilt bred-
bånd. For tilladelsen gælder et vilkår om, at TT-Netværket på adresser 
blandt andet i området ved Vinstrup inden for fredningen skal sikre udbud 
af mobiltelefoni og mobilt bredbånd med dækning med nærmere angivne 
hastigheder – mindst 30 Mbit download/s og mindst 3 Mbit upload/s. TT-
Netværket skal over for Energistyrelsen dokumentere, at dækningskravet er 
opfyldt. Dog kan vilkåret om dækning lempes for konkrete adresser i helt 
særlige tilfælde, hvis TT-Netværket ikke kan sikre mobiltelefoni og mobilt 
bredbånd med den anførte dækning af grunde, som TT-Netværket ikke selv 
har indflydelse på, herunder fredningsmæssige eller helt særlige radiotekni-
ske forhold.

Der er i dag udendørs dækning til almindelig mobiltelefoni på adresserne 
ved Vinstrup, men ikke mobilt bredbånd med hastigheder på 30/3 Mbit/s. 
Der er endvidere adgang til bredbånd via kobbernettet og fibernet på adres-
serne ved Vinstrup.

TT-Netværket har derfor for at opfylde dækningskravet for så vidt angår 
mobilt bredbånd siden sommeren 2017 forsøgt at finde en placering til et 
sendeanlæg i området ved Vinstrup. En lodsejer på adressen Lindekrogvej 
2, Vinstrup, der af TT-Netværket anses for den bedste placering, har ikke 
villet medvirke. TT-Netværket har oplyst, at der har været en dialog med 
Næstved Kommune om fem andre mulige placeringer i samme område 
blandt andet under hensyn til fredningen og de særlige landskabelige inter-
esser. På grund af højdeforskellene og skovbevoksningen i området og nød-
vendigheden af ”frit sigte” mellem sendemasterne er det ikke muligt at op-
fylde dækningskravet med en lavere mast, med mindre masten placeres syn-
ligt på et højdedrag. Den ansøgte 36 m høje sendemast på Lindekrogvej 9 
anses herefter for den løsning, der bedst forener kravet om udbygningen af 
telenettet og hensynet til landskabet.

Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærk-
ninger til ansøgningen.

Næstved Kommune har oplyst, at den aktuelt ansøgte placering af sendema-
sten er bragt til veje efter længere dialog mellem ansøgeren og kommunen. 
Området er udpeget som et bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen, 
og der er mange og store landskabelige kvaliteter i området. Området er 
landskabeligt følsomt, og det er meget vanskeligt at indpasse en sendemast 
uden væsentlig betydning for de landskabelige værdier. Den ansøgte place-
ring er trukket længere væk fra Tystrup Sø og ud af sigtelinjen fra vejen 
langs Tystrup Sø og er derfor en af de få mulige og den bedste placering 
under hensyn til dækningsevne, nabointeresser og hensynet til landskabet.



Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet lægger efter besigtigelsen og oplysningerne fra ansøgeren 
og Næstved Kommune til grund, at der ikke er andre – eller i hvert fald min-
dre synlige muligheder - end den ansøgte 36 m høje mast, hvis dæknings-
kravet for så vidt angår mobilt bredbånd skal opfyldes i området ved Vin-
strup.

Hensynet til en tidssvarende forsyning i området må tillægges væsentlig 
betydning, jf. princippet i den ovenfor anførte fredningsbestemmelse (§ 2) 
om fredningsnævnets tilladelse til master til lokal el-forsyning. Der er imid-
lertid allerede i området adgang til bredbånd via kobbernettet og fibernet, og 
den ansøgte 36 m høje mast er væsentligt højere end de daværende master 
til lokal el-forsyning, da fredningen blev gennemført.

På dette grundlag og efter besigtigelsen og oplysningerne om den ansøgte 
sendemasts højde og placering frit i landskabet finder fredningsnævnet efter 
en samlet vurdering, at påvirkningen af det landskab, som fredningen har til 
formål at beskytte, vil være så væsentlig, at masten vil være i strid med fred-
ningens formål.

Der er derfor ikke grundlag for at meddele dispensation/tilladelse til den 
ansøgte sendemast, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

http://www.naevneneshus.dk/


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 9. december 2019. 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Næstved Kommune

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/




AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

OPHÆVELSE af afgørelse i sag om etablering af en minkfarm inden 
for fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne i Næstved Kom-
mune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens1 § 50, stk. 1 (fredningsdispensation), jf. § 78, stk. 3. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Sydsjæl-
land, Møn Lolland og Falsters afgørelse af 11. juli 2017 om afslag på 
etablering af en minkfarm på matr. nr. 12a Vinstrup By, Tystrup, belig-
gende Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg i Næstved Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf.  naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 
har behandlet sagen i nævnets afdeling 9, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv. 

8. marts 2019

Sagsnr. 18/05657 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

SE FN-SSJ-0012-17

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 21. juli 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net af ejer, der er repræsenteret ved konsulent. 
 
Klager har navnlig anført, at fredningsnævnets afgørelse bør ophæves, 
idet det ansøgte ikke kræver dispensation fra fredningen. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.5. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen og området 
Ejendommen, hvor minkfarmen ønskes opført, er en ca. 32 ha stor land-
brugsejendom ved landsbyen Vinstrup, der ligger syd for Tystrup Sø. Ca. 
19 ha af ejendommen ligger sydvest for Vinstrup, mens de øvrige ca. 13 
ha ligger nordvest for Vinstrup med grænse til søen. Ejendommens byg-
ninger ligger på den del af ejendommen, der ligger sydvest for Tystrup, i 
en afstand af ca. 600 m fra bygrænsen. De eksisterende bygninger består 
ifølge oplysninger fra BBR af et stuehus med et boligareal på 150 m2 og 
erhvervsareal på 25 m2 samt en række driftsbygninger med et samlet 
bygningsareal på i alt 855 m2.  
 
En del af det eksisterende byggeri er ifølge det oplyste indrettet som pel-
seri for mink, da klager pelser mink for en minkfarm på en naboejendom. 
Ejendommens dyrkningsarealer er ifølge det oplyste bortforpagtet til et af 
klagers familiemedlemmer, der driver arealerne sammen med et andet af 
klagers familiemedlemmer. 
 
I Næstved Kommunes udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte projekt 
efter husdyrgodkendelsesloven er området beskrevet som et naturskønt 
område, hvor landskabet er karakteriseret ved at være åbent, bølget og af 
stor skala. Det fremgår herudover blandt andet, at der i området dyrkes 
intensivt landbrug med relativt store markenheder, men at området samti-
dig er uforstyrret i forhold til tekniske anlæg og store produktionsbygnin-
ger. 
 
2.2 Fredningen 
Ejendommen er i sin helhed omfattet af fredningen af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-
Bavelse søerne. 
 
Fredningen er inddelt i tre zoner, hvor zone I har de mest restriktive be-
stemmelser og zone III de mindst restriktive. 
 
Den omhandlede ejendom er placeret i zone III, hvor der gælder følgende 
bestemmelser: 
 

”§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejen-
dommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. 
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§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og fi-
skerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre no-
gen art af bygninger eller på arealet at anbringe eller opsætte boder, skure, 
beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder master og tårne. Master 
til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.” 

 
2.3 Det ansøgte projekt 
Det ansøgte projekt omfatter opførelse af en minkfarm bestående af ti  
minkhaller på hver 4,6 m x 80 m med en højde på 2,6 m. Hertil kommer 
en lukket fortank på 45 m3, en gyllebeholder på 1.050 m3 med en højde 
på 5,5 m og et overdækket møddinghus med en højde på ca. 6 m. 
 
Byggeriet ønskes opført i tilknytning til det eksisterende byggeri på ejen-
dommen, vest og sydvest for dette. 
 
Det er i ansøgningen anført, at der er tænkt over byggeriets placering i 
forhold til de landskabelige værdier, idet placeringen er valgt, hvor terræ-
net er lavest og hvor byggeriet vil syne mindst. Det er desuden hensigten, 
at der skal etableres beplantningsbælte omkring hallerne efter en beplant-
ningsplan, der skal godkendes af Næstved Kommune. 
 
Om baggrunden for ansøgningen fremgår blandt andet, at klager ønsker at 
leve af egen minkproduktion. Det er i den forbindelse anført, at den øn-
skede produktion på 1.500 årstæver og de dertil nødvendige anlæg anses 
som værende erhvervsmæssigt nødvendige for, at klager vil kunne leve af 
minkproduktionen. 
 
Det er endvidere oplyst, at det ansøgte projekt forudsætter miljøgodken-
delse, hvor Næstved Kommune blandt andet skal vurdere om det ansøgte 
vil kunne påvirke natur, fredede og truede plante- og dyrearter, naboer 
eller landskaber væsentligt. Det er hertil oplyst, at Næstved Kommune 
har vurderet, at det ansøgte kan etableres, uden at det vil påvirke omgi-
velserne væsentligt, samt at der på ansøgningstidspunktet var udarbejdet 
udkast til miljøgodkendelse. Udkastet indeholder blandt andet en nærme-
re vurdering af projektets påvirkning af områdets landskabelige værdier. 
 
2.4 Fredningsnævnets behandling af sagen 
2.4.1 Bemærkninger til sagen 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn Lolland og Falsters behandling af sagen blandt andet bemærket, at 
det af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1968 fremgår, at to ejendom-
me, der anvendtes til minkfarme, blev udtaget af fredningen i forbindelse 
med Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen. 
 
Næstved Kommune har til sagen oplyst, at det er kommunens vurdering, 
at det ansøgte byggeri er nødvendigt for den landbrugsmæssige drift, og 
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dermed er at betragte som landbrugsbygninger på linje med andre stald-
anlæg. 
 
Næstved Kommune har herudover anført, at det ansøgte efter kommu-
nens vurdering ikke kræver dispensation fra fredningen, idet ejendommen 
ligger i fredningens zone III. 
  
2.4.2 Besigtigelse 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn Lolland og Falster har den 29. 
maj 2017 foretaget besigtigelse af ejendommen med deltagelse af klager, 
repræsentanter fra Næstved Kommune samt repræsentanter for Danmarks 
Naturfredningsforening.  
 
Af fredningsnævnets forhandlingsprotokol fra besigtigelsen fremgår 
blandt andet, at Næstved Kommune bemærkede, at Natur- og Miljøkla-
genævnet i flere tilfælde har resolveret, at minkfarme må betegnes som 
landbrug i henhold til husdyrbrugsloven. 
 
Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig imod det ansøgte, og frem-
lagde i den forbindelse et brev, hvori foreningens synspunkter uddybes. 
 
Det fremgår endvidere af protokollen, at fredningsnævnet udsatte sagen 
med henblik på at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte er 
omfattet af fredningens undtagelsesbestemmelse for zone III om bygnin-
ger, der alene tjener landbrugserhvervet.  
 
2.4.3 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn Lolland og Falster har den 11. 
juli 2018 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag 
til det ansøgte. 
 
Efter fredningsnævnets vurdering kan det ansøgte byggeri ikke anses ale-
ne at tjene landbruget på ejendommen, hvorfor byggeriet ikke kan opfø-
res uden dispensation. 
 
Fredningsnævnet har indledningsvist bemærket, at drift af en minkfarm 
ikke i sig selv kan anses for landbrug, således som dette begreb traditio-
nelt forstås, og har i den forbindelse henvist til U 2012.2709 H om forstå-
elsen af begrebet landbrug inden for et andet forvaltningsområde. Efter 
fredningsnævnets opfattelse støttes denne forståelse af begrebet landbrug 
desuden af, at Overfredningsnævnet i forbindelse med behandlingen af 
sagen udtog to ejendomme, der blev anvendt til minkfarme, af frednin-
gen. 
 
Fredningsnævnet har imidlertid også henvist til, at det af administrativ 
praksis efter planloven følger, at minkfarme kan betragtes som anlæg til 
husdyr, der kan indgå som element i den erhvervsmæssige udnyttelse af 
en ejendom. Fredningsnævnet har hertil anført, at der ved vurderingen af, 



 
 

  5 

om et byggeri til en minkfarm er erhvervsmæssigt nødvendigt for land-
brugsdriften på en ejendom efter denne praksis lægges vægt på forholdet 
mellem størrelsen af bygningerne til minkfarmen og ejendommens jord-
tilliggende, og om der er sammenhæng mellem driften af minkfarmen og 
det egentlige landbrug på ejendommen.4  
 
Efter fredningsnævnets opfattelse bør en tilsvarende vurdering foretages 
for så vidt angår undtagelsesbestemmelsen i fredningsbestemmelserne for 
zone III om ”bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiske-
rierhvervet”. Der bør efter fredningsnævnets opfattelse endvidere lægges 
vægt på, at fredningens formål er at beskytte det særlige landskab mod 
byggeri, der ikke tjener landbruget. 
 
Fredningsnævnet har i forhold til det aktuelle projekt anført, at sammen-
hængen mellem det ansøgte byggeri og det egentlige landbrug på ejen-
dommen må antages at være beskeden, og at byggeriet som følge heraf 
ikke kan anses alene at tjene landbruget på ejendommen og derfor kun 
kan opføres med fredningsnævnets dispensation. 
 
Fredningsnævnet har herefter fundet, at der ikke er grundlag for at med-
dele dispensation til det ansøgte projekt. Fredningsnævnet har i den for-
bindelse henvist til byggeriets karakter og størrelse, og til at det på bag-
grund af besigtigelsen og Næstved Kommunes miljøvurdering er nævnets 
opfattelse, at byggeriet vil have en vis negativ effekt på landskabet. 
 
2.5 Klagens indhold 
Klager har den 21. juli 2017 og med supplerende bemærkninger af 25. 
august 2017 navnlig anført, at det ansøgte byggeri er at betragte som 
”bygninger, der alene tjener landbrugserhvervet”, og derved er omfattet 

af undtagelsesbestemmelsen i fredningsbestemmelserne for zone III. 
 
Klager har om bestemmelsen for zone III anført, at denne er tydeligt lem-
peligere end de tilsvarende bestemmelser for zone I og zone II, der blandt 
andet fastsætter, at land- og skovbrugsrelateret byggeri i disse zoner skal 
godkendes af fredningsnævnet. Bestemmelsen for zone III indeholder 
derimod ikke krav om fredningsnævnets forudgående censur ved opførel-
se af byggeri til landbrugs-, skovbrugs-, og fiskerierhvervet. Efter klagers 
opfattelse må bestemmelserne for zone III fortolkes således, at bygninger, 
der kan anses for landbrugsbygninger, er umiddelbart tilladt i henhold til 
fredningen. 
 
Klager har om det forhold, at Overfredningsnævnet i forbindelse med 
fredningssagen udtog to ejendomme, der blev anvendt til minkfarme, 

                                                 
4 Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, hvorefter der ikke kræves tilladelse efter § 35, stk. 1, til: ”Byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, 

landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg, eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerier-

hvervet, jf. dog stk. 2.” 
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anført, at disse lå i henholdsvis zone I og zone II, hvor de ville have været 
underlagt fredningsnævnets godkendelse ved opførelse af byggeri mv. Da 
ejendommene var af begrænset størrelse og lå ved fredningens grænse, er 
det efter klagers opfattelse forståeligt, at Overfredningsnævnet valgte at 
udtage dem af fredningen for at fritage dem for krav om godkendelse 
 
Klager har hertil bemærket, at det af fredningskendelsen også fremgår, at 
der for en ejendom beliggende tæt ved søen i zone II gælder en særbe-
stemmelse om, at der på arealer, der er omfattet af den pågældende fred-
ning, ikke må opføres minkfarme, men at der kan forventes dispensation 
til udvidelse af ejendommens eksisterende minkfarm på de arealer, der er 
omfattet af en tidligere fredningskendelse.5 Denne særbestemmelse må 
efter klagers opfattelse betyde, at de generelle bestemmelser for zone II 
ikke er til hinder for at opføre en minkfarm. Da der i zone II kun kan til-
lades nye bygninger til land- eller skovbrug, må det tillige betyde, at byg-
geri til minkfarme må anses for byggeri til landbrug i fredningens for-
stand.  
 
Klager har endvidere anført, at Overfredningsnævnet i en sag om opførel-
se af et antal haller til hareproduktion i fredningens zone II i 1990 knytte-
de afgrænsningen af, hvad der forstås ved landbrugsdrift i fredningsken-
delsen til afgrænsningen heraf i landbrugsloven, således, at byggeri, der 
kan opføres uden tilladelse efter landbrugsloven, anses for nødvendige 
bygninger til landbrug i fredningens forstand.6  
 
Klager har i forhold til landbrugsloven desuden bemærket, at pelsdyravl i 
medfør af denne lov er accepteret som en integreret del af en landbrugs-
ejendoms drift. 
 
I forhold til fredningsnævnets henvisning til U 2012.2709 H, har klager 
anført, at denne angår et andet forvaltningsområde, nemlig vurderingslo-
ven, og derfor kun kan tillægges begrænset vægt. 
 
Klager har herudover anført, at opførelse af minkhaller mv. i det ansøgte 
omfang anses for erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom i relation til planlovens landzonebe-
stemmelser. 
 
I forhold til fredningsnævnets begrundelse for at meddele afslag på di-
spensation i henhold til § 50, stk. 1, har klager navnlig anført, at der i 
forhold til ejendommens jordtilliggende er tale om et forholdsvis begræn-
set byggeri, at byggeriet er lavt og vil blive placeret lavt i landskabet, 
samt at byggeriet vil blive afskærmet af beplantning. Det er desuden an-

                                                 
5 Overfredningsnævnets kendelse af 20. april 1964 vedrørende fredning af områder ved Tystrup 

sø's sydvestlige og nordlige bred i Tystrup, Lynge og Broby sogne, se også afsnit 3.2.1. 
6 Overfredningsnævnets j.nr. 1862/66-1/89. 
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ført, at ejendommen ligger nær fredningens vestlige grænse og uden kon-
takt til søen. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Norman Cleaver 
og Henrik Twilhøj, samt de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, 
Jørgen Elikofer, Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg. 
 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag behandlet spørgs-
målet om, hvorvidt opførelse af en minkfarm som ansøgt forudsætter di-
spensation fra fredningen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1. Som følge af nævnets vurdering af, at det ansøgte kan opføres uden 
dispensation fra fredningen, har nævnet ikke taget stilling til de i sagen 
anførte begrundelser for og imod en dispensation.  
 
3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
3.2.1 Fredningen og dens formål 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-
ber 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne i Gunders-
lev, Fuglebjerg, Tystrup og Lynge sogne (Fuglebjerg og Lynge-Broby 
Kommuner). 
 
Fredningen er inddelt i tre zoner, hvor zone I har de mest restriktive be-
stemmelser og zone III de mindst restriktive.  
 
For alle tre zoner gælder følgende bestemmelse: 
 

”§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at 
ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme 
opretholdes.” 

 
I fredningens zone II gælder herudover følgende bestemmelser om byg-
geri:  
 

§ 6. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående 
land- eller skovbrug nødvendige bygninger må ikke påbegyndes forinden 
tegninger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af fred-
ningsnævnet. Det samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksi-
sterende anden bebyggelse. 
Bygninger til nyoprettede landbrug og til aftægts- samt funktionærboliger 
for de ved land- eller skovbrugserhvervet beskæftigede personer må ikke 
opføres uden fredningsnævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt bygge-
riet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske hensyn.  
 
§ 8. Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er endvi-
dere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, 
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boder, skure eller andre indretninger, herunder master, tårne og benzinan-
læg, dog at master til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.” 

 
Den omhandlede ejendom er placeret i fredningens zone III, hvor der 
gælder følgende bestemmelse om byggeri: 
 

§ 2. Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og 
fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre no-
gen art af bygninger eller på arealet at anbringe eller opsætte boder, skure, 
beboelsesvogne eller andre indretninger, herunder master og tårne. Master 
til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.” 

 
Fredningen indeholder ikke en udtrykkelig formålsbestemmelse. Formå-
let med fredningen må derfor fastlægges under hensyn til fredningsbe-
stemmelserne og det oplyste om baggrunden for fredningssagen. 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse fra 1968, at der allerede i 
årene forud for rejsningen af fredningssagen, der resulterede i fredningen 
af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne, fra flere forskellige aktørers side 
var taget initiativer, der skulle beskytte landskabet omkring søerne. 
 
I 1960 vedtog Fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds en fredning af 
områder ved Tystrup Søs sydvestlige og nordlige bred, der hovedsageligt 
omfattede den nære søbred.7 Ifølge fredningskendelsen betegnede Natur-
fredningsrådet i forbindelse med sagen området omkring søen som 
  

”[…] et af Sjællands smukkeste og mest karakteristiske sølandskaber af 
stor landskabsæstetisk og tillige naturhistorisk værdi.” 

 
Det fremgår endvidere, at det af Naturfredningsrådet  
 

”[…] varmt blev anbefalet gennem en fredning at bevare det midtsjæl-
landske naturområde i det væsentlige i dets nuværende tilstand.” 

 
Det fremgår derudover af fredningsnævnets kendelse fra 1960, at Natur-
fredningsforeningen ved rejsning af sagen havde foreslået et langt større 
område fredet, men at fredningsnævnet foretog en væsentlig indskrænk-
ning af arealet, blandt andet af hensyn til bekostningen for det offentlige. 
 
Det kan af kendelsen desuden udledes, at der blandt de berørte lodsejere 
var stor modstand mod fredningen, navnlig fordi den indeholdt forbud 
mod afgravning og mod at bygge nye sommerhuse. 
 

                                                 
7 Fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds’ kendelse af 28. juni 1960, citeret i Overfredningsnæv-

nets kendelse af 20. april 1964 vedrørende fredning af områder ved Tystrup Sø's sydvestlige og 

nordlige bred i Tystrup, Lynge og Broby sogne, sagsnr. 1400/60. 
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Sagen blev indbragt for Overfredningsnævnet, der i 1964 stadfæstede 
fredningsnævnets kendelse. Med henvisning til, at sagen om den omhand-
lede og mere vidtrækkende fredning (1968-fredningen) allerede på dette 
tidspunkt var rejst overfor fredningsnævnet, besluttede Overfrednings-
nævnet ikke at foretage ændringer i den afgrænsning, som fredningsnæv-
net havde besluttet. Overfredningsnævnet foretog derimod en række æn-
dringer i fredningsbestemmelserne, idet man ønskede at undgå senere 
uoverensstemmelser med de fredningsbestemmelser, der måtte blive føl-
gen af sagen om den mere vidtrækkende fredning. 
 
Af Overfredningsnævnets kendelse fra 1968 fremgår det, at der, efter 
fredningsnævnets afgørelse om fredningen af den nære søbred i juni 
1960, for et område syd for landsbyen Vinstrup, trods sagens anke til 
Overfredningsnævnet, blev ”truffet forberedelser til en total udstykning af 
dette område til flere hundrede sommerhuse”. 
 
Foranlediget af dette tog det daværende ministerium for kulturelle anlig-
gender i 1961 spørgsmålet om planlægning for det samlede landskab op 
til overvejelse, og anmodede herefter fredningsplanudvalget for Sorø, 
Præstø og Maribo amter om at udarbejde en  fredningsplan. Dette resulte-
rede i en  fredningsplanskitse  for søområdet med tilgrænsende områder, 
herunder udløbere mod nord, vest og øst. 
 
Ministeriet rejste herefter i 1962 sagen om den omhandlede fredning af 
arealer ved Tystrup-Bavelse søerne med krav om en supplerende fred-
ning, der tog et langt videregående sigte end fredningen af den nære sø-
bred omkring Tystrup Sø, der på dette tidspunkt endnu ikke var afgjort af 
Overfredningsnævnet. 
 
Af ministeriets skrivelse til fredningsnævnet af 15. august 1962, der er 
refereret i Overfredningsnævnets kendelse fra 1968, fremgik blandt andet 
følgende om baggrunden for ministeriets rejsning af sagen: 
 

”Dette landskabs æstetiske kvalitet, dets historiske baggrund og viden-
skabelige betydning bl.a. i geologisk, botanisk, zoologisk og arkæologisk-
kulturhistorisk henseende sammenholdt med de særlige rekreative mulig-
heder, der her frembyder sig indenfor en rimelig afstand fra København 
og nær de forventede større bymæssige bebyggelser i Vestsjælland, gør 
overvejelser om en sikring selvfølgelig. Tanker herom har da også været 
næret af flere tidligere statsministre.” 

 
Fredningsnævnet afsagde den 12. maj 1966 kendelse i sagen. Af kendel-
sen, der er citeret i Overfredningsnævnets kendelse, fremgår det blandt 
andet, at fredningsnævnet tiltrådte, at 
 

”[…] den landskabelige skønhed også i det område, der omhandles i den-
ne sag, er stor og fredningsværdig, samt at der er trang til at sikre værdi-
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ernes beståen for eftertiden ved en supplerende fredning, som begært, 
hvorefter en sådan findes at burde iværksættes.” 

 
Af fredningsnævnets kendelse fremgår desuden, at fredningsnævnet i 
forbindelse med afgrænsningen af fredningen overvejede at foretage en 
betydelig indskrænkning af området, i lighed med hvad fredningsnævnet 
havde gjort i den tidligere sag, men at sporene fra denne sag, hvor ind-
skrænkningen førte til en ”voldsom og heldig gennemført grundspekula-
tion” efter nævnets opfattelse virkede skræmmende. 
 
Af kendelsens afsnit om erstatning kan desuden udledes, at spørgsmålet 
om hvorvidt fredningen medførte indskrænkninger i muligheden for at 
opføre bebyggelse, herunder navnlig sommerhuse, i det fredede område 
fortsat spillede en vis rolle. 
 
Overfredningsnævnet stadfæstede den 6. september 1968 fredningsnæv-
nets kendelse med enkelte mindre ændringer af fredningens afgrænsning 
samt en række tilføjelser til fredningsbestemmelserne.  
 
Ændringerne i afgrænsningen omfattede blandt, at to ejendomme, der på 
dette tidspunkt blev anvendt til minkfarme, blev udtaget af fredningen. 
Begge disse ejendomme ligger nord for Tystrup Sø i nærheden af lands-
byen Suserup. Ejendommene lå i henhold til fredningsnævnets kendelse i 
fredningens zone I henholdsvis zone II, der begge indeholder bestemmel-
ser, der regulerer opførelse mv. af land- og skovbrugsbygninger. 
 
Tilføjelserne i fredningsbestemmelserne vedrørte hovedsageligt bestem-
melserne for zone I og zone II. For zone III omfattede tilføjelserne alene 
bestemmelsen om master i § 2.  
 
Det er på grundlag af ovenstående om baggrunden for fredningssagen 
Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at hensigten med fredningen 
hovedsageligt har været at beskytte området mod bebyggelse, herunder 
navnlig udstykninger til sommerhuse.  
 
Videre er Miljø- og Fødevareklagenævnet af den opfattelse, at det der-
imod ikke har været hensigten med fredningen at hindre en almindelig 
udvikling af områdets land- og skovbrugsejendomme. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets har ved vurderingen heraf desuden lagt 
vægt på, at det af fredningsbestemmelserne for alle tre zoner fremgår, at 
”[…] arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejen-
dommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes”. 
 
3.2.2 Den aktuelle sag 
Fredningsnævnet for Sydsjælland har i den aktuelle sag fundet, at den 
ansøgte minkfarm ikke er omfattet af undtagelsen i § 2 i fredningsbe-
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stemmelserne, der gælder for fredningens zone III, idet den ikke kan an-
ses for alene at tjene landbruget på den pågældende ejendom.  
 
Fredningsnævnet har i den forbindelse henvist til planlovens landzonebe-
stemmelser om byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for land-
brugserhvervet, og har på baggrund af praksis i medfør af planloven vur-
deret, at sammenhængen mellem det ansøgte byggeri og det egentlige 
landbrug på ejendommen må antages at være beskeden. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte må betragtes som 
byggeri, der i fredningens forstand ”alene tjener landbrugserhvervet”, og 
derved er omfattet af undtagelsen i § 2 i fredningsbestemmelserne for 
fredningens zone III, hvorefter byggeriet kan opføres uden fredningsnæv-
nets tilladelse. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at det af bestemmelserne for 
zone III ikke fremgår, at der skal være tale om bygninger, der er nødven-
dige for de bestående land- eller skovbrug, som for fredningens zone II, 
og at der derved i fredningen er differentieret mellem rækkevidden af 
bestemmelserne for de to zoner.  
 
Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse må bestemmelsen i 
fredningens § 2, forstås i sammenhæng med de mere restriktive bestem-
melser i fredningens zone I og zone II således, at bygninger, der opføres 
til brug for landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet eller til lokal hel-
årsbeboelse og ikke samtidig tjener andre formål, er undtaget fredningens 
generelle bebyggelsesforbud.  
 
Det er indgået i Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at produkti-
on af mink i det aktuelle omfang anses som erhvervsmæssigt husdyrbrug 
i henhold til anden lovgivning inden for landbrugsområdet.8  
 
Denne opfattelse støttes efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse 
tillige af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. marts 1990 om opførelse 
af et antal haller til hareproduktion inden for fredningen, hvor Overfred-
ningsnævnet med henvisning til landbrugsloven anså hareopdræt som led 
i den landbrugsmæssige udnyttelse af den pågældende ejendom. 
 
Det af fredningsnævnet anførte om at to ejendomme, der blev anvendt til 
minkfarme, blev udtaget af fredningen i forbindelse med Overfrednings-
nævnets behandling af sagen, giver efter Miljø- og Fødevareklagenævnets 
opfattelse ikke med tilstrækkelig sikkerhed belæg for at antage, at Over-
fredningsnævnet på dette tidspunkt fandt, at drift af minkfarme ikke kun-
ne betragtes som landbrug. 

                                                 
8 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 

bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug og be-

kendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker herudover, at det ansøgte for-
udsætter godkendelse i henhold til husdyrbrugsloven, samt at Næstved 
Kommune i forbindelse med sagen har vurderet, at de ansøgte bygninger 
er nødvendige for den landbrugsmæssige drift, og dermed at betragte som 
landbrugsbygninger på linje med andre staldanlæg. 
 
Det er på baggrund af ovenstående Miljø- og Fødevareklagenævnets vur-
dering, at det ansøgte byggeri er omfattet af undtagelsen i § 2 i frednings-
bestemmelserne for fredningens zone III og følgelig kan opføres uden 
dispensation fra fredningen. 
 
3.3 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 
 
3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Sydsjæl-
land, Møn Lolland og Falsters afgørelse af 11. juli 2017 om afslag på 
etablering af en minkfarm på matr. nr. 12a Vinstrup By, Tystrup, belig-
gende Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg i Næstved Kommune.  
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for førsteinstansen samt for klager og 
dennes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til 
eventuelle andre parter i klagesagen. 
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.mfkn.naevneneshus.dk. Per-
sonoplysninger vil blive anonymiseret. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
 
 

http://www.mfkn.naevneneshus.dk/


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:    

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 6. januar 2020 

FN-SSJ-31-2019 Forespørgsel om tilladelse til placering af en runesten på gårds-
pladsen på Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 14f Vinstrup By, Tystrup.

Steen Nordby Holck som ejer af ovennævnte ejendom, har forespurgt om placering på 
gårdspladsen af en ”runesten” - en granitsten, der måler 170 cm x 130 cm x 45 cm, med 
runer under udarbejdelse af kunstneren Erik Sandquist (”Røde Erik”).

Ejendommen ligger inden for fredningen af søbræmmen ved Tystrup Sø, jf. Overfred-
ningsnævnets kendelse af 20. april 1964.

Fredningens formål er at beskytte den landskabelige skønhed, herunder udsigten fra 
vejene ud mod søen. Efter fredningsbestemmelserne må tilbygninger og ombygning 
ikke påbegyndes, før tegninger og planer er godkendt af fredningsnævnet, og der må 
ikke herudover opføres nogen art af bygninger.

Fredningsnævnet finder, at placeringen af runestenen ikke kan anses for en tilbygning, 
ombygning eller nybygning omfattet af fredningsbestemmelserne, og at Steen Holck 
derfor kan placere runestenen uden fredningsnævnets godkendelse eller dispensation.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om 
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse og møde.

Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag. 

http://www.naevneneshus.dk/


Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 6. januar 2020. 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Steen Nordby Holck
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Næstved Kommune

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 2. juni 2020  
 
 
FN-SSJ 08-2020 Ansøgning om tilladelse til rydning af trævækst på ejen-
dommen Gunderslevlillevej 3. 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 12 Rejnstrup 
By, Gunderslev. 
 
Næstved Kommune har den 12. februar 2020 videresendt en ansøgning fra 
Skovdyrkerne Øerne på vegn af ejeren Preben Jørgensen om tilladelse til ryd-
ning af vedvækst (pil og el) på ejendommen Gunderslevlillevej 3, 4250 Fug-
lebjerg. 
 
Baggrunden for ansøgningen er ejerens ønske om at tilbageføre arealet til tid-
ligere tiders tilstand, hvor arealet ifølge ejeren blev brugt til afgræsning. 
 
Ejendommen er beliggende i zone II inden for fredningen af arealer ved Ty-
strup-Bavelse Søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968. 
 
Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for zone II, at area-
lerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenens ka-
rakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes (§1). Ændringer i 
terrænformerne, herunder grus og lergravning, opfyldning og planering er 
ikke tilladt (§ 2) og nåletræsbeplantning må ikke anlægges. 
 
Fredningsnævnet finder, at rydning af trævækst ikke er omfattet af disse be-
stemmelser (eller andre bestemmelser i Overfredningsnævnets kendelse). 
 
Den ansøgte rydning af trævækst kan derfor gennemføres uden dispensation 
fra Fredningsnævnet. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 

 



 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 2. juni 2020.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Skovdyrkerne (oer@skovdyrkerne.dk) 
Næstved Kommune 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
 
 
 
 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  

Lolland og Falster 
 

 

  v/dommer Anders Martin Jensen 

  Retten i Næstved 

  Gardehusarvej 5 

  4700 Næstved 

  Tlf.: 99685200 

  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

  

 

 Den 30. juli 2020  

 

 

FN-SSJ-09-2020 Ansøgning om tilladelse til udtynding af skovbevoks-

ning på ejendommen Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 13 

Rejnstrup By, Gunderslev. 

 

Næstved Kommune har den 12. februar 2020 videresendt en ansøgning fra 

Skovdyrkerne Øerne på vegne af ejerne Dorthe og Harald Palmvang om 

tilladelse til udtynding af skovbevoksning i to områder på ejendommen 

Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg. 

 

Det er i ansøgningen nærmere oplyst, at der ønskes tilladelse til at udtynde 

skovbevoksningen inden for skovlovens rammer. Arealet er i dag tilvokset 

med ung eg, med rand af traditionelle bryn-arter mod syd og vest, samt rø-

del, ask og pil m.v. mellem Bavelse Sø og bevoksning.    

 

Ejendommen er beliggende i zone II inden for fredningen af arealer ved 

Tystrup-Bavelse Søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 

1968. 

 

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for zone II, at arealer-

ne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karak-

ter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes (§1). Ændringer i 

terrænformerne, herunder grus og lergravning, opfyldning og planering er 

ikke tilladt (§ 2) og nåletræsbeplantning må ikke anlægges. 

 

Fredningsnævnet finder, at udtynding af skov inden for skovlovens rammer 

som anført ovenfor ikke er omfattet af disse bestemmelser (eller andre be-

stemmelser i Overfredningsnævnets kendelse). 

 

Den ansøgte udtynding kan derfor gennemføres uden dispensation fra Fred-

ningsnævnet. 

 

Fredningsnævnet beklager det sene svar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 



 

Anders Martin Jensen 

Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  

Møn, Lolland og Falster 

 

 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-

se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-

ret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 30. juli 2020.  

 

 

Anders Martin Jensen 

Formand 

 

Udskrift er sendt til: 

 

Skovdyrkerne (oer@skovdyrkerne.dk) 

Næstved Kommune 

Miljøstyrelsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 

 

 

 

 

 

 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om 

nåletræsbeplantning inden for fredning i Næstved Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Sydsjæl-

land, Møn, Lolland og Falsters afgørelse af 13. juli 2016 om afslag på 

lovliggørende dispensation til nåletræsbeplantning inden for fredningen 

Tystrup-Bavelse søerne på matr. nr. 13 Rejnstrup By, Gunderslev, belig-

gende Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg i Næstved Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 

til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder jf. naturbe-

skyttelseslovens § 88, stk. 1.  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljø-

klagenævnet m.v., jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017. 

25. marts 2021
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Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse 
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Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 4. august 2016 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet 

af ejendommens ejer, der er repræsenteret af landboforeningen Gefion. 

 

Sagen er pr. 1. februar 2017 overgået til behandling i Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet, jf. § 24, stk. 6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Klager har navnlig anført, at 

- nåletræsbeplantningen er en del af en 3 ha stor beplantning, der er 

at betragte som led i den normale drift af en skov- og landbrugs-

ejendom iht. fredningens § 1, og 

- nåletræsbeplantningen ikke kræver dispensation. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen er beliggende på Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg, 

matr. nr. 13 Rejnstrup By, Gunderslev i Næstved Kommune. Ejendom-

men er beliggende i landzone, og er noteret som bebygget landbrug. 

 

Ejendommen er i sin helhed omfattet af fredning af arealer ved Tystrup-

Bavelse søerne i Gunderslev, og på matriklen ligger en beskyttet sø, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 3. Ejendommen er desuden beliggende i Natura 

2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 

Mose og Porsmose (fuglebeskyttelsesområde nr. 91 og 93og habitatom-

råde nr. 145, 146 og 194). 

 

Det er oplyst, at den omhandlede beplantning udgør ca. 1.600 m2 på ejen-

dommen.  

 

Af BBR fremgår, at der på ejendommen er noteret flere lader, maskinhu-

se/garager og stuehuse til landbrugsejendom. 

 

Syd for ejendommen ligger Rejnstrupvej. Bavelse sø ligger øst for ejen-

dommen og nåletræsbeplantningen er beliggende i det nordøstlige hjørne 

af ejendommen ca. 19 m fra søen. Arealerne omkring ejendommen er i 

øvrigt hovedsagligt landbrugs- og beboelsesejendomme. 

 

Den 6. september 1968 afsagde Overfredningsnævnet kendelse vedrøren-

de fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne i Gunderslev, Fugle-

bjerg, Tystrup og Lynge Sogne (Fuglebjerg og Lynge-Broby kommu-

ner).4 Fredningen er en landskabsfredning, som skal sikre, at de fredede 

arealer bevares i en tilstand som på fredningstidspunktet.  

 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/02606.01.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/02606.01.pdf
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Af fredningen fremgår, at den landskabelige skønhed er stor og fred-

ningsværdig, samt at der er trang til at sikre værdiernes beståen for efter-

tiden.  

 

Det fremgår af fredningskort, at den berørte ejendom er beliggende i zone 

II i fredningen. Af fredningens bestemmelser vedr. zone II fremgår bl.a., 

at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og at der ikke må 

anlægges nåletræsbeplantning. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet har meddelt afslag på lovliggørende dispensation til 

nåletræsbeplantning inden for fredningen Tystrup-Bavelse søerne.  

 

Det fremgår af ansøgningen, at Næstved Kommune i forbindelse med 

sagsbehandlingen er blevet opmærksom på, at der er etableret en nåletræ-

beplantning i strid med fredningens bestemmelser. 

 

På den baggrund blev der ansøgt om dispensation til bibeholdelse af nåle-

træsbeplantningen i zone II inden for Tystrup Bavelse-fredningen.  

 

Af ansøgningen fremgår, at beplantningen fylder ca. 1.600 m2 og er fore-

taget på matr.nr. 13, Rejnstrup By, Gunderslev. 

 

Det fremgår videre af ansøgningen, at der er plantet fyrretæer i området, 

som blev plantet i forbindelse med, at Hedeselskabet genplantede et stort 

stormfældet areal. Træerne er derfor blevet plantet omkring år 2000, øst 

for et læhegn af rødgran. I ansøgningen er det oplyst, at arealet i slutnin-

gen af 1980’erne var beplantet med buske, men at der tilbage i 1970’erne 

og 1980’erne havde været en juletræsproduktion i fredningsområdet. Ejer 

af ejendommen har i ansøgningen henvist til, at en fjernelse af bevoks-

ningen vil om noget ”ændre” søbeskyttelseslinien og gå ud over dyrelivet 

i stor grad. Der er endvidere gjort opmærksom på, at det vil blive en be-

kostelig affære at fjerne bevoksningen, hvilket ejeren ikke er indstillet på 

at tage, eftersom kommunen kunne have udstedt påbud for 10 år siden, da 

den blev bekendt med forholdet.   

 

Fredningsnævnet har modtaget Næstved Kommunes, Danmarks Natur-

fredningsforenings og Naturstyrelsens udtalelser. 

 

Næstved Kommune har vurderet, at beplantning af området med nåletræ-

er i strid med fredningskendelsen. Kommunen har gennemgået luftfotos, 

hvoraf ses, at beplantningen første gang fremgår tydeligt i 2004. Kom-

munen har henvist til, at et mindre areal med buske ikke skal betragtes 

som en del af skoven, at fredningen er gældende uanset antallet af men-

nesker i området, at nåletræsbeplantninger generelt har en negativ ind-

virkning på områdets værdi som spredningsvej for plante- og dyrelivet, 

og at kommunen ikke havde mulighed for at udstede påbud for 10 år si-



 

 

  4 

den, da man først blev bekendt med forholdet 27. september 2011. Kom-

munen mener ikke, at forholdet er af underordnet betydning. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod bevarelse af nåle-

træsbeplantningen.  

 

Naturstyrelsen har anført, at nåletræsbeplantningen er beliggende i Natura 

2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 

Mose og Porsmose (fuglebeskyttelsesområde nr. 93).  

 

Naturstyrelsen har henvist til udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-

sesområde nr. 93, hvilket er havørn, kongeørn, engsnarre, isfugl og sæd-

gås. 

 

Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig 

påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området eller påvir-

ke yngleområder for arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, her-

under områdets økologiske funktionalitet for disse arter.  

 

Endelig har Naturstyrelsen bemærket, at styrelsen er enig i Næstved 

Kommunes vurdering af ansøgningen.  

 

Fredningsnævnet har den 4. juli 2016 foretaget besigtigelse af området. 

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen henvist til fredningsbestemmelsens § 1, 

hvorefter arealer, der er beliggende i fredningszone II, skal bevares i de-

res nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- 

og skovbrugsejendomme bevares. Fredningsnævnet har endvidere anført, 

at det følger af fredningens § 4, at der ikke må anlægges nåletræsbeplant-

ning.  

 

Fredningsnævnet har meddelt afslag på dispensation til bibeholdelse af 

nåletræsbeplantningen, da den er i strid med fredningsbestemmelsens § 4. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har anført, at nåletræsbeplantningen, som er en del af en 3 ha stor 

beplantning, er at betragte som led i den normale drift af en skov- og 

landbrugsejendom. Ifølge klager skulle der derfor ikke have været ansøgt 

om dispensation.  

 

Klager har oplyst, at det pågældende areal løbende har været beplantet 

med juletræer før fredningen blev gennemført, og at den nuværende ejer 

har haft arealet beplantet med buske, før det i år 2000 blev beplantet med 

fyr som en del af en genplantning. På den baggrund er ejendommens ka-

rakter som land- og skovbrugsejendom efter klagers opfattelse opretholdt 

i overensstemmelse med fredningen.  
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Klager har oplyst, at der på ejendommen findes ca. 50.000 m2 randbe-

plantning ned til søen, hvoraf 1.600 m2 er en del af 30.000 m2 plantage. 

Videre har klager henvist til, at beplantningen udgør en brøkdel af den 

samlede beplantning på ejendommen og ifølge klager er den lovlig og en 

visuel del af den samlede skov. Efter klagers opfattelse er der på den 

baggrund ikke nogen visuel begrundelse for at kræve skoven fjernet.  

 

Klager har anført, at kommunen blev bekendt med beplantningen den 27. 

september 2011, men først fem år senere reagerede på sagen. På den bag-

grund foreligger der efter klagers opfattelse passivitet fra kommunens 

side. 

 

Klager har anført, at området huser fire bilag IV-arter, der er omfattet af 

EU’s habitatdirektiv; stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og 

strandtudse. Klager har gjort opmærksom på, at disse arter om sommeren 

for det meste er knyttet til vand, men at de også har brug for levesteder på 

land, hvor de kan skjule sig om dagen, søge føde om natten og overvintre. 

Klager har oplyst, at dyrene som dagsskjul anvender hulrum under gamle 

træstammer, grenbunker og sten, hvor der findes mange insekter, regn-

orme og snegle.  

 

Klager har endvidere oplyst, at de nævnte arter foretrækker solbeskinne-

de, rene vandhuller med god plantevækst i eller i nærheden af skov. En-

delig har klager anført, at plantagen anvendes af alle fire arter i forbindel-

se med fødesøgning og overvintring. 

 

Næstved Kommune har den 18. januar 2017 fremsendt bemærkninger til 

klagen. Kommunen har anført, at fredningskendelsen er utvetydig, hvad 

angår beplantning af nåletræer, og beplantningen med nåletræer er i strid 

med fredningskendelsen og kræver dispensation, uanset hvor den er an-

lagt. Det fremgår af luftfotos, at arealet ikke tidligere har været plantage, 

hvorfor det ikke er bevaret i sin ”nuværende” tilstand, hvilket efter kom-

munens opfattelse ligeledes er i strid med fredningen.  

 

Ifølge Næstved Kommune er beplantningens størrelse uden betydning for 

sagen. Kommunen har vedlagt et foto af beplantningen og anført, at be-

plantningen allerede i en alder af ca. 16 år er noget fremtrædende i land-

skabet og tager en del af udsynet til søen. Ifølge kommunen vil udsynet i 

takt med træernes vækst forringes yderligere. Kommunen har anført, at 

forbuddet ikke gælder for gentilplantning af skovarealer og beplantning 

af eksisterende haver. Ifølge kommunen er beplantningen dog ikke at 

betragte som gentilplantning af skovarealer. Derudover kan buskene efter 

kommunens opfattelse ikke henføres til skov, ligesom de eventuelle bu-

ske, der tidligere har været på arealet, ikke er synlige på luftfotos. 

 

Videre har Næstved Kommune henvist til, at kommunen første gang op-

dagede beplantningen den 27. september 2011. Kommunen har oplyst, at 

kommunen første gang gjorde ejeren opmærksom på forholdet den 20. 
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november 2015, ca. fire år senere. Kommunen har desuden oplyst, at den 

lange sagsbehandlingstid skyldes prioritering af natursager efter, hvilke 

sager, der havde størst risiko for uoprettelig skade på beskyttet natur. Ef-

ter kommunens opfattelse har klager ikke haft berettiget forventning om 

en dispensation, og kommunen har ikke udvist passivitet.  

 

Endelig har kommunen anført, at beplantningen udgør en beskeden del af 

den samlede beplantning i området, hvorfor kommunen har vurderet, at 

den vil være uden betydning for eventuelle bilag IV-arter. Begrundelsen 

herfor er en besigtigelse fra 15. februar 2016, hvoraf fremgik, at fyrrebe-

plantningen var meget tæt og uden vegetation i bunden.   

 

Klager har den 19. januar 2017 fremsendt en e-mail, hvoraf fremgår, at 

billedet som var vedlagt i kommunens bemærkninger, er taget fra klagers 

ejendom, og at det alene er fra det pågældende sted, at skoven er i vejen 

for udsigten til søen. Ifølge klager kan man ingen andre steder se, at sko-

ven er en hindring for at se søen. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det 

ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser 

fra en fredning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en 

fredning kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 

af fredninger.  

 

Begrebet ”myndighedspassivitet” kan forekomme i de situationer, hvor 

tilsynsmyndigheden er bekendt med et muligt ulovligt forhold, men ikke 

inden for et rimeligt tidsrum har søgt forholdet lovliggjort. Det er en be-

tingelse for, at myndighedspassivitet slår igennem, at tilsynsmyndigheden 

har gjort ejeren bekendt med, at en undersøgelse er indledt, f.eks. i form 

af partshøring/varsling af tilsynsbesøg. Ved bedømmelse af, hvorvidt 

tilsynsmyndigheden har fortabt retten til at kræve fysisk lovliggørelse 

som følge af passivitet, må der generelt – foruden den forløbne tid – læg-

ges vægt på, om lodsejer har haft grund til at tro, at myndighedens tavs-

hed i forhold til en konstateret mulig ulovlighed er udtryk for en form for 

accept af forholdet, og om det må anses for myndighedens ansvar eller 

risiko, at kravet om lovliggørelse ikke er blevet rejst på et tidligere tids-

punkt. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at Næstved Kommune den 27. september 2011 

første gang blev bekendt med beplantningen. Klager blev ikke gjort be-

kendt med forholdet før den 20. november 2015, hvor kommunen gjorde 

klager opmærksom på overtrædelsen. Afgørelsen om afslag på det ansøg-

te blev herefter truffet den 13. juli 2016. Klager har således ikke i perio-
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den 27. september 2011 til den 20. november 2015 modtaget tilkendegi-

velser eller lignende fra kommunen om, at en undersøgelse var indledt.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på denne baggrund, at retten til at 

kræve fysisk lovliggørelse ikke er fortabt som følge af passivitet fra 

Næstved Kommunes side. Nævnet har lagt vægt på, at forholdet alene har 

været upåtalt i en forholdsvis kort periode på ca. 8 måneder (fra novem-

ber 2015 til juli 2016), og at der ikke herved opstod en berettiget forvent-

ning hos klager om, at myndighederne ville undlade at søge fredningen 

håndhævet. Nævnet har endvidere lagt vægt på den samfundsmæssige 

interesse i, at fredningsbestemmelserne håndhæves effektivt, hvilket vejer 

tungere end hensynet til klagers evt. forventning om at kunne bibeholde 

nåletræsbeplantningen.  

 

Ejendommen er omfattet af fredningen ved Overfredningsnævnets ken-

delse af 6. september 1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse 

søerne. Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og frednin-

gens formål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sam-

menholdt med fredningsbestemmelserne.  

 

Af fredningen fremgår, at den landskabelige skønhed blev anset for at 

være stor og fredningsværdig, og at der var en trang til at sikre værdier-

nes beståen for eftertiden. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund lagt til grund, at 

fredningens formål er at beskytte den landskabelige skønhed, herunder 

udsigten ud mod søen.  

 

Fredningen er inddelt i tre zoner, hvor zone I har de mest restriktive be-

stemmelser og zone III de mindst restriktive. 

 

For zone II gælder følgende bestemmelser:  

 

Af fredningens § 1 for zone II fremgår følgende: 

 

”Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendom-

menes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes.” 

 

I forhold til terrænændringer fremgår, at:  

 

”§ 2. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus- og ler-

gravning, opfyldning og planering, er ikke tilladt, ligesom arealerne ikke 

må anvendes til oplags- og losseplads. Retablering af grus- og mergelgra-

ve er dog tilladt.” 

 

I forhold til beplantning fremgår, at: 

 

”§ 4. Nåletræsbeplantning må ikke anlægges.” 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke med sikkerhed 

vil stride mod fredningens formål.  

 

Nævnet bemærker, at det ansøgte er af en sådan karakter, at der kræves 

dispensation fra fredningen for at kunne bibeholde nåletræsbeplantnin-

gen. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles dispensati-

on til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at 

meddele lovliggørende dispensation til bibeholdelse af nåletræsbeplant-

ningen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at hensigten med fred-

ningen er at beskytte den landskabelige skønhed, herunder udsigten ud 

mod søen. Nævnet har ligeledes lagt vægt på forbuddet mod nåletræsbe-

plantning indenfor fredningen i fredningsbestemmelserne.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at arealet 

ikke tidligere har været beplantet med nåletræer, at beplantningen er 

fremtrædende og placeret meget tæt på søen, og at beplantningen tager og 

i fremtiden vil tage en endnu større del af udsynet til søen.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Sydsjæl-

land, Møn, Lolland og Falsters afgørelse af 13. juli 2016 om afslag på 

lovliggørende dispensation til nåletræsbeplantning inden for fredningen 

Tystrup-Bavelse søerne på matr. nr. 13 Rejnstrup By, Gunderslev, belig-

gende Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg i Næstved Kommune.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Sydsjæl-

land, Møn Lolland og Falster FN-SSJ 18/16 samt for klageren og den-

nes repræsentant. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre par-

ter i klagesagen. 

  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-

lysninger vil blive anonymiseret.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand  

 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 11. april 2021  
 
 
FN-SSJ-10-2021 Ansøgning om tilladelse til et drivhus på Lindekrogvej 
22, 4250 Fuglebjerg. 
 
Næstved Kommune har den 27. februar 2021 videresendt en ansøgning fra 
ejerne af ovennævnte ejendom om tilladelse til et drivhus på ca. 19 m2 i stedet 
for et eksisterende drivhus på ca. 6,6 m2, der skal nedtages, jf. nedenstående 
skitse: 
 

 
 
Ejendommen ejendommen ligger i zone III inden for fredningen af Tystrup-
Bavelse, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968: Det følger 
af fredningsbestemmerlserne for zone III (§ 2), at bortset fra bygninger, der 
alene tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbe-
boelse, er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at 
anbringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, 
herunder master og tårne. 
 
Næstved Kommune har oplyst, at drivhuset er skal opføres ca. 30 m fra be-
boelsesbygningen og derfor kræver en landzonetillaldelse, som kommunen 
forventer at give på grund af placeringen i haven i tilknytning til boligen og 
øvrige bygningsanlæg.  
 
Næstved Kommune har anført, at drivhuset tjener en lokal helårsbeboelse, og 
dermed ikke kræver dispensation fra fredningen, men anmodet fredningsnæv-
net om at fastslå det. 

 



 
Fredningsnævnet tiltræder, at det ansøgte drivhus må anses at tjene helårsbe-
boelsen på ejendommen og derfor kan opføres uden dispensation fra frednin-
gen. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse 
eller møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 11. april 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Næstved Kommune 
 
 
 
 
 
 



6Sorø Kommune  
Teknik Miljø og Drift, Plan Byg og Trafik 

Rådhusvej 8 

4180 Sorø 

 

Att. Hans Henning Jensen 

 
    

        FN-VSJ-008-2021 

         
             Den 26. april 2021  

 

   

Ved mail af 28. januar 2021 har Morten Hansen ansøgt fredningsnævnet om godkendelse af en ny 

bryggersdør på matr.nr. 1f Frederikskilde, Lynge, beliggende Skælskørvej 27, 4180 Sorø. 

 

Af mailen fremgår: 
 

Vi ønsker at etablere en ny udvendig bryggersdør i vores stuehus. Da huset er beliggende i en landskabsfredning, 

vil vi før opstart, sikre os at det er ok. 

  

Adressen er Skælskørvej 27, 4180 Sorø, (Frederikskilde). 

  

For at udnytte huset bedre og sikre en ordentlig flugtvej fra vores bryggers/køkken, ønskes det er etablere en 

bryggersdør (yderdør) i gavlen mød øst. I dag er der som det ses på vedlagte billede et højtliggende bredt vindue, 

som vil blive erstattet af en yderdør i gængse mål. Vores murer sørger naturligvis for at det bliver lavet efter gæl-

dende regler og i mursten som er så identiske med de eksisterende. (faktisk vil han genbruge de sten der pilles ud 

af dørhullet til tilmuring og kant i det nye dørhul i videst muligt omfang. 

  

Nedenfor den kommende dør går en trappe til kælderen, denne trappe ønskes flyttet i samme ombæring, således 

at den går mod syd i stedet for mod nord som i dag. 

  

Da stueetagen ligger ca. 1 meter over terræn etableres en ligeløbet trappe og et plateau, jf. bygningsreglementets 

bestemmelser, i niveau med gulvet i stueetagen. Trappe og plateau opføres i træ i samme stil som terrassen på 

sydsiden af huset og vil være ca. 2,5 m. bred og gå i alt ca. 3 meter ud fra huset.   

  

Er arbejdet i strid med landskabsfredningen eller beskyttelseslinier? Hvis ja, kan der da gives en dispensation til 

de beskrevne arbejder? 

  

Vedlagt er 

 fotos af huset, samt foto med påtegning af ønsket placering af døren. 

 Fotos af huset set fra offentlig sti (fra tidligere ansøgning om opførelse af terrasse) 

 Tidligere tilladelse/dispensation fra fredningsnævnet til opførelse af terrasse mod syd. 

 Tidligere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af terrasse mod syd. 

  

  

Vi håber I kan hjælpe, I må endelig give besked hvis I har brug for yderligere informationer i forbindelse med 

ansøgningen. 

 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 



 
Stuehus set fra nordsiden. 

 

 
Østgavl 



 

Fredningsnævnet har den 5. marts 2021 modtaget en udtalelse fra Sorø Kommune: 
 

I har fremsendt en ansøgning om etablering af bryggersdør på ejendommen Skælskørvej 27, 4180 Sorø. 

  

Ansøgningen har været fremsendt til kommunen i januar 2021. Dengang oplyste vi følgende: 

  

Vores vurdering er, at etablering af en bryggersdør med trappe vil kræve dispensation fra fortidsmindebeskyttel-

seslinjen, der vil være uproblematisk at give. 

  

Derudover vil den kræve tilladelse fra fredningsnævnet, da jeres ejendom ligger indenfor det fredede område 

omkring Tystrup-Bavelse søerne. Det fredede område er opdelt i fire zoner, hvor Frederikskilde ligger i zone II, 

som er den zone med det næst højeste beskyttelsesniveau. Ifølge fredningsdeklarationens § 6 må opførelse af og 

tilbygninger til samt ombygning af de bestående land- eller skovbrugs nødvendige bygninger ikke påbegyndes, 

forinden tegninger og planer for bygningen og den placering er godkendt af fredningsnævnet. 

   

Vores anbefaling vil være, at I etablerer døren med en række af lodrette mursten over døren (murstik) svarende 

til det murstik, der er over det nuværende vindue der skal ændres til dør. 

  

For at vi kan behandle dispensationen og sende sagen til fredningnævnet, skal vi bede om følgende oplysninger: 

  

 Bedre skitser af dørens placering i facaden. 

 En skitse af trappen set fra siden eller snittegning med mål på. 

 Oplysninger om omfanget af eventuelle terrænændringer herunder placeringen af eventuel overskudsjord 

  

Status den 5. marts 2021 
  

Kommunen har ikke modtaget nogen af oplysninger, som vi har anmodet om. 

  

Derudover har kommunen ingen bemærkninger til sagen. 

  

Morten Hansen har den 12. april 2021 besvaret spørgsmål fra fredningsnævnet: 
 

Undskyld ventetiden, men vi har konsulteret en arkitekt, og ønsker et udtryk på trappen i beton istedet for træ 

som tidligere forespurgt på. På den måde bliver trappen mere robust og i stil med hoveddøren på nord-facaden. 

Vi vil opsætte sort rækværk langs kanterne. 

  

Vi laver rulleskifte med lodrette mursten over døren, således det svarer de andre åbninger i huset. 

  

Jeg vedlægger 2 visualiseringer, som jeg håber er fyldestgørende for tilladelsen. Plateauet ved døren måler 1,5 

x1,5m.  

  

Der vil ikke blive overskudsjord som resultat af konstruktionen. 

  

Lad os endelig vide hvis I ønsker yderligere oplysninger. 

 



 
 

   



Sorø Kommune har til Morten Hansens mail af 12. april 2021 dagen efter bemærket 
 

Ja, nu kan vi godt behandle sagen. Terrænændringerne lader til at være forholdsvis begrænsede. Derfor tænker 

jeg ikke, at det vil være nødvendigt at bede om supplerende oplysninger om omfang og placering af jorden for at 

kunne behandle sagen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Sorø, har ikke udtalt sig om ansøgningen, men har haft lejlighed 

hertil. 

 

 
Ejendommen er vist med blå prik og gult omrids. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. september 1968 om fredning af 

Tystrup-Bavelse. Som begrundelse for at søge fredning af bredderne er anført:  
 

Området omkring Tystrup sø er et af de smukkeste landskaber i Midtsjælland. Der er her gennemført værdifulde 

fredninger langs søens nordøstlige bred (Næsbyholm m.v.). Den sydvestlige bred af søen, fra området ved Lynge 

Eskildstrup til Vinstrup hestehave, består væsentlig af landbrugs jord. Terrænet er her ret kuperet og mange steder 

findes der levende hegn og enkeltstående træer og trægrupper. Fra den vej, der fra Lynge Eskildstrup over Tystrup 

og Vinstrup fører ned gennem Vinstrup hestehave, har man mange steder en naturskøn udsigt over Tystrup sø og 

dennes skovklædte nordøstlige bred. Det vil være af overordentlig stor værdi at få dette landskab bevaret for ef-

tertiden i såvidt muligt sin nuværende tilstand. 

 

For zone II gælder: 
 

5. Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af land- eller skovbrugsbygninger og bygninger beregnet til 

lokal helårsbeboelse må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen er godkendt af de påtalebe-

rettigede.  

6. Herudover er det forbudt at opføre enhver art af bygninger samt på arealet at anbringe eller opsætte beboelses-

vogne, boder, skure eller andre indretninger, herunder master og tårne. 

 

Fredningsnævnet har tidligere foretaget besigtigelse på ejendommen i forbindelse med andre ansøg-

ninger om byggerier eller ændringer. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 



 

At etablere en ny bryggersdør en trappe som vist og beskrevet i mailen af 12. april 2021 vil ikke være 

i strid med formålet med fredningen eller med fredningsbestemmelserne for området.  

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler endvidere ikke mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at etablere en bryggersdør og en trappe 

alt som beskrevet i ovenfor. 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 

  



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

Adressaten for afgørelsen,   

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

offentlige myndigheder,  

en berørt nationalparkfond,  

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 14. maj 2021  
 
 
FN-SSJ-12-2021 Ansøgning om tilladelse til tilbygning mv. på Kildehusvej 6, 
Vinstrup, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 1b Vinstrup By, Tystrup. 
 
Næstved Kommune har den 10. marts 2021 videresendt en ansøgning fra ar-
kitekt Søren Daugbjerg på vegne af ejerne af ovennævnte ejendom om fred-
ningsnævnets godkendelse af en tilbygning mv. til huset på ejendommen. 
 
Ejendommen er beliggende i zone II inden for fredningen af arealer ved Ty-
strup-Bavelse Søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968. 
 
Der søges nærmere om tilladelse til at opføre en tilbygning/udestue med et 
stueplan på 30 m2 i forbindelse med hovedbygningen, inddragelse af uud-
nyttet loftsetage i den sydlige del af hovedbygningen, etablering af ny strå-
tækt kvist mod øst og ny facadebeklædning med ny indadgående terrasse-
døre i gavltrekanterne i hovedbygningen. 
 
Tilbygningen/udestuen skal opføres som en fortsættelse af hovedbygningen 
med samme stråtækte saddeltag, gulv i samme niveau og hvidmalet listebe-
klædning og vinduer som en allerede eksisterende karnap. Den ny kvist skal 
have et tre fags vinduesparti på 80 cm x 130 cm, hvidmalet træ og stråtag. 
 
Der er fremsendt nedenstående tegninger i forbindelse med ansøgningen: 

 

 



 

 



 
 
Formålet med fredningen er navnlig at beskytte de landskabelige værdier i 
området. Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for zone II 
(§ 6), at opførelse af og tilbygninger ikke må påbegyndes, forinden tegnin-
ger og planer for bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnæv-
net. 
 
Det ansøgte er ikke i strid med fredningens formål, vil ikke vil påvirke de 
landskabelige værdier inden for fredningen og vil ikke indebære forringelser 
som nævnt i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 
Fredningsnævnet godkender derfor det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/


 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 14. maj 2020.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Næstved Kommune 
Arkitektfirmaet SØREN DAUGBJERG ApS 
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 1. august 2021  
 
 
FN-SSJ 53-2020 Vedligeholdelse af garage på ejendommen Tystrupvej 
23, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 15 m Vinstrup By, Tystrup. 
 
Næstved Kommune har den 27. oktober 2020 gjort fredningsnævnet opmærk-
som på, at der er klaget over ejerens vedligeholdelse af en garage på oven-
nævnte ejendom.  
 
Fredningsnævnet lægger efter en gennemgang af oplysningerne om garagen 
og Overfredningsnævnets kendelser af 20. april 1964 og 6. september 1968 
til grund, at en del af ejendommen - men ikke den del, hvor garagen ligger - 
er beliggende inden for fredningen ved Tystrup Sø, jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 20. april 1964. En anden del af ejendommen – den del, hvor ga-
ragen ligger – var omfattet af fredningsforslaget, der førte til Overfrednings-
nævnet kendelse af 6. september 1968 (lb.nr. 97), men blev udtaget, jf. litra 
A og den skematiske oversigt over lb.nr.ene i fredningsnævnets kendelse af 
12. maj 1966, der på dette punkt blev stadfæstet ved Overfredningsnævnets 
kendelse af 6. september 1968. 
 
Herefter kræver vedligeholdelsen ikke fredningsnævnets dispensation eller 
godkendelse. 
 
Fredningsnævnet bemærker efter omstændigheder, at den vedligeholdelse, 
der er beskrevet i det til Fredningsnævnet fremsendt – udskiftning af et tag på 
en carport mv., således at den ene ende af taget er blevet 12 cm højere, den 
anden ende 4 cm lavere – ikke kan anses for nybygning, tilbygning eller om-
bygning, der forudsætter fredningsnævnets dispensation eller godkendelse ef-
ter nogen af de ovenfor anførte kendelser. 
 
Fredningsnævnet bemærker efter omstændighederne endvidere, at frednings-
nævnet ikke har taget stilling til udvidelsen af et skur, der er nævnt i et brev 
fra René Berthelsen af 23. juni 2021, men ikke nærmere beskrevet. Såfremt 
René Berthelsen eller Næstved Kommune ønsker fredningsnævnets stilling-
tagen til denne udvidelse skal ansøgning med nærmere oplysninger om udvi-
delsen og skuret fremsendes til fredningsnævnet. 
 

 



Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 1. august 2021  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
René Berthelsen 
Næstved Kommune 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
 
 
 
 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster 

v/dommer Anders Martin Jensen 
Retten i Næstved 
Gardehusarvej 5 
4700 Næstved 
Tlf.: 99685200 
Mail:     

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Den 7. november 2021 

FN-SSJ-36-2021, FN-SSJ-39-2021, FN-SSJ-40-2021 og FN-SSJ-41-2021 
Ansøgninger om dispensation til minirense-, nedsivnings- og bundfæld-
ningsanlæg på ejendommene Tystrupvej 4 (matr.nr. 2a Kellerød By, Ty-
strup) Langebjergvej 9 (matr.nr. 9a Tystrup By, Tystrup), Tystrupvej 48 
(matr.nr. 3a Vinstrup By, Tystrup) og Tystrupvej 50 (matr.nr. 3k Vins-
trup By, Vinstrup), alle 4250 Fuglebjerg.

Næstved Kommune har den 9. og 30. september og 19. oktober 2021 søgt 
fredningsnævnet om dispensation til minirense-, nedsivnings- og bundfæld-
ningsanlæg på de fire ovennævnte ejendomme, der ligger inden for zone II og 
III i Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af en 
del af området ved Tystrup-Bavelse - eller fredningsnævnets afgørelse om, at 
minirenseanlæggene kan etableres uden dispensation fra fredningen. 

Formålet med fredningen er navnlig at beskytte det særegne landskab. 

For fredningens zone II gælder blandt andet følgende fredningsbestemmelser: 
Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller 

skovbrug nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegninger og 

planer for bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Det 

samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyg-

gelse (§ 6). Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er 

endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelses-

både, boder, skure eller andre indretninger (§ 8). 

For fredningens zone III gælder blandt andet følgende fredningsbestemmel-
ser: Bortset fra bygninger, der alene tjener landbrugs-, skovbrugs-og fiskeri-

erhvervet samt lokal helårsbeboelse, er det ikke tilladt at opføre nogen art af 

bygninger eller på arealet at anbringe eller opsætte boder, skure, beboelses-

vogne eller andre indretninger (§ 2). 

Det fremgår af ansøgningerne, at minirense-, nedsivnings- og bundfældnings-
anlæggene skal graves ned og ikke vil være synlige bortset fra et eller to dæks-
ler i niveau med terrænet pr. anlæg. Derudover skal der være udluftningsrør 

B086979
Gul seddel
Tystrupvej 50, 4250 Fuglebjerg tilhører matriklen Vinstrup By, Tystrup 3k.



og for hvert anlæg et omkring 1 m højt styreskab, jf. det medsendte foto ne-
denfor:

Fredningsnævnet finder, at de ansøgte minirense-, nedsivnings- og bund-
fældningsanlæg ikke kan anses for bygninger mv. eller indretning omfattet 
af fredningsbestemmelserne, og at anlæggene derfor kan etableres uden 
fredningsnævnets dispensation eller tilladelse. 

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 

Med venlig hilsen 

Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur

og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

http://www.naevneneshus.dk/


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 7. november 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 14. januar 2022

FN-SSJ-48-2021 og 49-2021 Ansøgninger om tilladelse til at udvide an-
tallet af solceller på taget af laden og udskifte stråtaget på hovedhuset på
Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 14f Vinstrup By, Tystrup, med
et rødt tegltag.

Steen Nordby Holck og Charlotte Ellen Vad har den 16. oktober 2021 søgt
om tilladelse til at udvide antallet af solceller på taget af laden og udskifte
stråtaget på hovedhuset på Hørhavevej 1 med et rødt tegltag.

Ejendommen er beliggende i zone II inden for fredningen af arealer ved Ty-
strup-Bavelse Søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968.

Formålet med fredningen er navnlig at beskytte de landskabelige værdier i
området. Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for zone II
(§ 6), at opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af eksisterende be-
byggelse ikke må påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygningen
og dens placering er godkendt af fredningsnævnet.

De ansøgte yderligere solceller på ladens tag er beskrevet således:

Fredningsnævnet godkendte den 17. oktober 2019 (FS 18-2019) tilladelse til
36 stk. sorte solcellemoduler på i alt 59 kvm, fordi solcellemodulerne ikke
var i strid med fredningens formål og uden betydning for yngle- og rasteom-
råder for dyr og plantearter omfattet af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3.



Såfremt de yderligere solceller ikke kan rummes inden for godkendelsen af 
17. oktober 2019 godkender fredningsnævnet nu med samme begrundelse 
de yderligere solceller. 
 
For så vidt angår udskiftningen af det eksisterende stråtag med et nyt tilsva-
rende tag i røde teglsten bemærker fredningsnævnet, at det ikke kan anses 
for en tilbygning, ombygning eller nybygning omfattet af fredningsbestem-
melserne, og at udskiftningen derfor kan ske uden fredningsnævnets god-
kendelse eller dispensation, når udskiftningen af taget ikke i øvrigt medfører 
væsentlige ændringer på ejendommen. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
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Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 14. januar 2022.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
Steen Nordby Holck 
 
 
 
 
 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 7. februar 2022  
 
 
FN-SSJ-47-2021, 52-2021 og 53-2021 Ansøgninger om dispensation til 
minirense-, nedsivnings- og bundfældningsanlæg på ejendommene Kæl-
lerødvej 2 (matr.nr. 2d Kellerød By, Tystrup), Kællerødvej 3 (matr.nr. 
2n Kellerød By, Tystrup) og Kællerødvej 8 (matr.nr. 2i Kellerød By, Ty-
strup) alle 4250 Fuglebjerg. 
 
Næstved Kommune har den 15. oktober, den 3. og 11. november 2021 søgt 
fredningsnævnet om dispensation til minirenseanlæg på de tre ovennævnte 
ejendomme, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om 
fredning af en del af området ved Tystrup-Bavelse - eller fredningsnævnets 
afgørelse om, at minirenseanlæggene kan etableres uden dispensation fra 
fredningen. 
 
Fredningsnævnet bemærker, at de tre ejendomme ligger i Kellerød by, der 
under fredningsnævnets og Overfredningsnævnets behandling af frednings-
sagen udgik af fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968, s. 7 og s. 46 og fredningskortet. 
 
Fredningsnævnet bemærker efter omstændighederne endvidere, at ejendom-
mene heller ikke ligger inden for fredningen af Tystrup Sø, jf. Overfrednings-
nævnets kendelse af 20. april 1964. 
 
Det ansøgte kræver derfor ikke fredningsnævnets tilladelse. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 

 



 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, den 7. februar 2022.  
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 21. februar 2022  
 
  
FN-SSJ-63-2021, 64-2021, 66-2021 og 67-2021 Ansøgninger om dispensa-
tion til oprensning af vandhuller på ejendommene 
 
Lindekrogvej 13 (matr.nr. 6k Vinstrup By, Tystrup, FN-SSJ-63-2021); 
Lindekrogvej 17 (matr.nr. 36d Vinstrup By, Tystrup, FN-SSJ-64-2021); 
Brunemosevej 12 (matr.nr. 2h Brunemose By, Tystrup, FN-SSJ-66-
2021); og 
Lindekrogvej 22 (matr.nr. 23a Vinstrup By, Tystrup, FN-SSJ-67-2021) 
alle 4250 Fuglebjerg. 
 
Næstved Kommune har den 22. december 2021 fremsendt dispensationer fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af vandhuller på de ovennævnte 
ejendomme på. Oprensningen af vandhullerne angives at være til gavn for 
padderne. Dispensationerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, er givet på ens-
lydende vilkår blandt andet om, at arbejdet skal udføres fra den 1. september 
til den 1. marts af hensyn til dyrelivet i vandhullerne, at vandhullerne skal 
tilpasses terrænet med et fald på 30 cm/m eller fladere, og at opgravet jord 
spredes jævnt. 
 
Vandhullerne og de pågældende ejendomme ligger inden for zone I og III i 
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af en del 
af området ved Tystrup-Bavelse. 
 
Formålet med fredningen er navnlig at beskytte det særegne landskab. 
 
For fredningens zone I gælder et forbud mod ændringer i terrænet eller ter-
rænformerne. Der gælder ikke et tilsvarende forbud for fredningens zone III. 
 
Oprensningen af vandhullerne på ejendommene Brunemosevej 12 (matr.nr. 
2h Brunemose By) og Lindekrogvej 22 (matr.nr. 23a Vinstrup By, Tystrup), 
der ligger i zone III kan derfor ske uden fredningsnævnets dispensation. 
 

 



Vandhullerne, der skal oprenses på ejendommene Lindekrogvej 13 (matr.nr. 
6k Vinstrup By, Tystrup) og Lindekrogvej 17 (matr.nr. 36d Vinstrup By, Ty-
strup), ligger i zone I, jf. nedenstående luftfotos, der viser placeringen af 
vandhullerne på de to ejendomme: 
 

 
Lindekrogvej 13  Lindekrogvej 17 

 
Fredningsnævnet bemærker, at oprensning af et eksisterende vandhul ikke i 
sig selv er en ændring i terrænet eller terrænformerne, men at tilpasning til 
terrænet må anses for en sådan ændring, der kræver fredningsnævnets dispen-
sation. 
 
Fredningsnævnet finder, at oprensningen af søerne ikke er i strid med de 
landskabelige interesser, som fredningen skal beskytte, og at oprensningen 
ikke kan antages at medføre nogen forringelse for de interesser, der er nævnt 
i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det oprensningen af søerne 
på Lindekrogvej 13 og Lindekrogvej 17. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 

http://www.naevneneshus.dk/


 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 21. februar 2022.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 22. august 2022  
 
 
FN-SSJ-43-2022 Henvendelse om lovliggørelse af udestue og bryggers på 
Lindekrogvej 12, 4250 Fuglebjerg – matr.nr. 29a Vinstrup By, Tystrup. 
 
Næstved Kommune har den 8. august 2022 i forbindelse med en lovliggø-
relsessag spurgt fredningsnævnet, om en udestue og et bryggers, der alle-
rede er opført, kræver fredningsnævnets godkendelse eller dispensation fra 
fredningen af Tystrup-Bavelse, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. sep-
tember 1968. 
 
Udestuen og bryggerset er markeret med grønt og nr. 1 og 2 på nedenstå-
ende skitse. 
 

 
 
Ejendommen ligger i zone III inden for fredningen af Tystrup-Bavelse, jf. 
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968: Det følger af fred-
ningsbestemmelserne for zone III (§ 2), at bortset fra bygninger, der alene 
tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, 
er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at an-
bringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, 
herunder master og tårne. 
 
Fredningsnævnet finder, at udestuen og bryggerset må anses at tjene helårs-
beboelsen på ejendommen og derfor kan opføres uden fredningsnævnets 
godkendelse eller dispensation fra fredningen. 

 



 
Det ansøgte – tilbygningen, et nyt orangeri og en ny carport – forudsætter 
derfor ikke fredningsnævnets dispensation fra fredningen af Tystrup-Ba-
velse. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
 Den 5. september 2022  
 
 
 
FN-SSJ-20-2022 og FN-SSJ-18-2022 – Anmodning om udtalelser om nedgravede 
minirenseanlæg med teknikskab mv. på ejendommene Kællerødvej 9 og 11, 4250 
Fuglebjerg (matr. nr. 2m og 2k Kællerød By, Tystrup). 
 
Næstved kommune har den 12. og 13. april 2022 anmodet fredningsnævnet om en udta-
lelse om anlæg af nedgravede minirenseanlæg med fritstående teknikskabe mv. på ejen-
dommene Kællerødvej 9 og 11, fordi kommunens screening havde vist, at ejendom-
mene ligger i fredet område. 
 
Efter at fredningsnævnet den 24. maj 2022 havde anmodet om nærmere oplysninger om 
anlæggene, har Næstved Kommune den 9. og 10. august 2022 fremsendt nærmere op-
lysninger om minirenseanlæggene mv. Det fremgår af disse oplysninger, at minirense-
anlæggene er beholdere, der nedgraves, med dæksler i niveau med terrænet. Et af an-
læggene skal tilsluttes et teknikskab med en højde på ca. 1 m, der kan etableres fritstå-
ende eller i forbindelse med bebyggelsen, et andet af anlæggene skal, så vidt ses, tilslut-
tes en 3 m høj udluftning gennem bebyggelsen. 
 
Fredningsnævnet bemærker, at de to ejendomme ikke er omfattet af fredningerne af Ty-
strup-Bavelse, jf. Overfredningsnævnets kendelser af 20. april 1964 og 6. september 
1968. Ejendommene var omfattet af fredningsforslaget til kendelsen af 6. september 
1968, men blev taget ud under fredningsnævnets behandling af sagen, jf. Overfrednings-
nævnets kendelse s. 6, 23 og 24 og fredningskortet. 
 
Fredningsnævnet bemærker endvidere, at minirenseanlæg som de anførte til brug for 
eksisterende bebyggelse, der i det væsentlige er nedgravet uden væsentlige indretninger 
over terræn, ikke kan anses for ny bebyggelse, ombygning, tilbygning, boder skure eller 
andre indretninger, der kræver fredningsnævnets dispensation eller godkendelse, jf. 
fredningskendelserne af 20. april 1964 og 6. september 1968. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 

 



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 3. november 2022

FN-SSJ-17-2022 Ansøgning om dispensation til ny bebyggelse i stedet for
nedrevet bebyggelse på Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg (matr.nr. 15g
Vinstrup By, Tystrup).

Fredningsnævnet meddelte den 7. maj 2019 (FN-SSJ 02-2019) dispensation
til Anna Sofie Elsner fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. september
1968 om fredning af arealer ved Tystrup-Bavelse søerne til i forbindelse med
nedrivning af den eksisterende bebyggelse – et stuehus på 56 kvm., en gam-
mel stald og et udhus – at opføre et nyt hovedhus med en sokkelkote på ca.
12,60 svarende til det daværende stuehus’ sokkelkote, et grundareal på 113
m2, en højde på ikke over 7,5 m og en carport/udhusbygning på 63 m2(stue-
hus) med en højde på ikke over 4 m (carport/udhusbygning). Den nøjagtige
placering og udformning af den ny bebyggelse fremgår af afgørelsen om di-
spensation af 7. maj 2019, der er vedhæftet denne afgørelse.

Lind og Risør rettede i begyndelsen af 2022 henvendelse til fredningsnævnet
på vegne af Anna Sofie Elsner og Michael Møller, der nu ejer ejendommen.
Det fremgik, at dispensationen i afgørelsen af 7. maj 2019 endnu ikke var
udnyttet og derfor bortfaldt, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2. Den 6. juli 2022 oplyste Lind og Risør, at Næstved Kommune den 29.
marts 2022 havde givet byggetilladelse, jf. bygningsreglementet, til et nyt ho-
vedhus med en højde på indtil 8,5 m fra en sokkelkote på 12,64 og i øvrigt i
overensstemmelse med dispensationen af 7. maj 2019, bortset fra højden på
indtil 8,5 m, og bortset fra at facaderne nu ikke skal hvidfilses, men udføres i
røde teglsten.

Fredningsnævnet har herefter behandlet henvendelsen som en ny ansøgning
om dispensation til opførelse af et nyt hovedhus i røde teglsten med en højde
på 8,5 m og i øvrigt som i den vedhæftede dispensation af 7. maj 2019.

Ejendommen er beliggende i fredningens zone II. Efter fredningsbestemmel-
serne, hvis formål er at beskytte det særegne landskab, gælder, at ”Opførelse 

af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller skovbrug 

nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for 

bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Det samme 

Klik her for at se tidligere afgørelse i 
dispensationssagen med sagsnr. FN-SSJ-02-2019



gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyggelse” (§ 
6). ”Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er endvidere 

ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder, 

skure eller andre indretninger” (§ 8). 
 
Fredningsnævnet (Anders Martin Jensen, Erling B. Nielsen og Sidsel Munch) 
foretog den 24. oktober 2022 efter forudgående indkaldelse af sagens parter 
besigtigelse. I besigtigelsen deltog Anna Sofia Elsner, Michael Møller, deres 
rådgivere Knud Larsen (Lind og Risør) og Arne Andersen (AJ Rådgivning), 
planlægger Bo Kiersgaard, Næstved Kommune, og Rune Larsen, Danmarks 
Naturfredningsforening. 
 
Anna Sofia Elsner, Michael Møller og deres rådgivere præciserede ansøgnin-
gen således, at der søges om dispensation til et hovedhus med en højde på 
højest 8,2 m fra soklen. Forøgelsen af højden skyldes et ønske om en trem-
pelkonstruktion, hvilket vil give mulighed for en bedre udnyttelse af hoved-
husets 1. sal. Anna Sofia Elsner og Michael Møller gentog endvidere ansøg-
ningen om dispensation til carport/udhus. 
 
Efter forhandling med fredningsnævnet under besigtigelsen accepterede 
Anna Sofia Elsner og Michael Møller, at regulere terrænet ved afgravning 
således, at der søges om dispensation til et ny hovedhus med sokkelkote på 
12,00 og en højde herfra på højest 8,2 m. og i øvrigt helt tilsvarende det ho-
vedhus, der blev givet dispensation til den 7. maj 2022 bortset fra facaden i 
røde teglsten. 
 
Herefter havde Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening in-
gen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Det ansøgte kan ikke antages at medføre en væsentlig negativ påvirkning af 
det nærved liggende Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag eller beska-
digelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyre-
arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnets medlemmer har herefter været enige om at meddele tilla-
delse til hovedhuset og carporten/udhusbygningen som nedenfor nærmere an-
ført, idet der kan henvises til begrundelsen i den vedhæftede afgørelse af 7. 
maj 2019. 
 
Fredningsnævnets tilladelse er givet på vilkår af de ovenfor anførte oplysnin-
ger, herunder placeringen som på landinspektøropmålingen i afgørelsen af 7. 
maj 2019, men med en sokkelkote på højest 12,00, en højde på ikke over 8,2 
m (hovedhuset) fra sokkelkoten og 4 m (carport/udhusbygning), matsort tag 
og facader (hovedhuset) i røde teglsten. 
 
Under fredningsnævnets behandling og i forbindelse med besigtigelsen er det 
kommet frem, at Anna Sofie Elsner og Michael Møller midlertidigt har op-
stillet et sort beboelsesskur – 3,8 m højt, 3 m dybt og 9 m langt – til kortvarigt 
ophold i forbindelse med selvbyg under opførelsen af det ny hovedhus og en 
orange/rødbrun skibscontainer til byggematerialer og redskaber mv. 
 



Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet i tilslutning til dispensationen til 
det ny hovedhus at give midlertidig dispensation til beboelsesskuret og skibs-
containeren, der skal være fjernet senest den 1. november 2023. For så vidt 
beboelsesskuret er det et vilkår, at skuret snarest flyttes længst muligt mod 
Tystrupvej. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
Lind og Risør, Martin O. Mortensen 
Poul Arne Andersen 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse af 7. maj 2019 (FN-SSJ 02-2019) 

afgørelse 7-5-19.pdf

 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
   Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 5. marts 2023  
 
 
FN-SSJ-01-23 Anmodning om udtalelse om dispensation til minirensean-
læg på ejendommen Brunemosevej 3, 4250 Fuglebjerg (matr.nr. 1b Kel-
lerød By, Tystrup). 
 
Næstved Kommune har den 3. januar 2023 anmodet fredningsnævnet om en 
udtalelse om et minirenseanlæg på ejendommen Brunemosevej 3, Fuglebjerg, 
der ligger inden for zone II i Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 
1968 om fredning af en del af området ved Tystrup-Bavelse. 
 
Formålet med fredningen er navnlig at beskytte det særegne landskab. 
 
For fredningens zone II gælder blandt andet følgende fredningsbestemmelser: 
 
Opførelse af og tilbygninger til samt ombygning af de til bestående land- eller 

skovbrug nødvendige bygninger må ikke påbegyndes, forinden tegninger og 

planer for bygningen og dens placering er godkendt af fredningsnævnet. Det 

samme gælder ved tilbygning til og ombygning af eksisterende anden bebyg-

gelse (§ 6). Herudover må der ikke opføres nogen art af bygninger. Det er 

endvidere ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelses-

både, boder, skure eller andre indretninger (§ 8). 
 
Det fremgår af oplysningerne fra Næstved Kommune, at minirenseanlægget 
skal graves ned og ikke vil være synligt bortset fra et dæksel i niveau med 
terrænet og et mindre teknikskab. 
  
Fredningsnævnet finder, at et minirenseanlæg som det anførte, der skal tjene 
allerede bestående bebyggelse ikke kan anses for en ny bygning mv., tilbyg-
ning eller indretning omfattet af fredningsbestemmelserne, og at anlæggene 
derfor kan etableres uden fredningsnævnets dispensation eller tilladelse. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 
 
Med venlig hilsen 

 



 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 11. april 2023  
 
 
FN-SSJ  40-2022 Ansøgning om tilladelse/dispensation til tilbygning, 
orangeri og carport på Lindekrogvej 20, 4250 Fuglebjerg – matr.nr. 26a 
Vinstrup By, Tystrup. 
 
Næstved Kommune har den 1. juli 2022 videresendt en ansøgning fra 2R 
Arkitekter om tilladelse til en tilbygning på 73 m2 til enfamiliehuset på 73 
m2 på Lindekrogvej samt et orangeri på 43 m2 og en carport på 42 m2 ved 
siden af en. 
 
Ejendommen ligger i zone III inden for fredningen af Tystrup-Bavelse, jf. 
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968. Det følger af fred-
ningsbestemmelserne for zone III (§ 2), at bortset fra bygninger, der alene 
tjener landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet samt lokal helårsbeboelse, 
er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger eller på arealet at an-
bringe eller opsætte boder, skure, beboelsesvogne eller andre indretninger, 
herunder master og tårne. 
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte drivhus må anses at tjene helårsbe-
boelsen på ejendommen og derfor kan opføres uden dispensation fra fred-
ningen. 
 
Det ansøgte – tilbygningen, et nyt orangeri og en ny carport – forudsætter 
derfor ikke fredningsnævnets dispensation fra fredningen af Tystrup-Ba-
velse. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Fredningsnævnet beklager sagsbehandlingstiden. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 

 



Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
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