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År 19G21 den 26. februar? afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig ae skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1498/61 vedrørende fredning af arealer af matr.nr.
l ~' Kragevig by, Allerslev sogn.

l den af fredningsnævnet for Præstø amt den 6. juli
1961 afsagte kendelse hedder det~

II Ved påtegningsskrivelse af 28-2-1961 fremsendte
Statsministeriet til frE:~dningsnævnets erklæring en sae? hvoraf
fremgik? at ejeren af matr.nr. l a Kragevig by, Allerslev sogn,
bavde ansøgt Landbrugsministeriet om approbation p~ udstylming
af 12 sommerhusparceller.

l den anledning foretog nævnet den 6-4-1961 besigti-
gelse af ejendommens a~ealer sarr~en med ejendommens ejer, gård-
ejer Erik Sylvest Hansen. Efter afholdt besigtigelse tilførtes
der nævnets protokol således~

"Nævnet skønnede? at den påtænkte udstykning i bøj
grad ville skæn~e udsigten fra Jungshoved kirke og slotsbanke
over mod Oremandsgårds skove? ligesom at udstykning iøvrigt
ville virke stærkt skæ~mende, da det drejer sig om et uberørG
kystareal. .•

Nævnet besluttede at rejse fredningssag.
Det tilkendegaves ejeren, at sag angående fredning

af de ommeldte 12 parceller nu 8r rejst.
Ejeren blev gjort bekcndt med indholdet af naturfred-

ningslovens § 22.
Sagcn vil nu blive forelagt Danmarks Naturfrednings-

forening med anmodning om~ at forcningen indtrædcr som rekvi-
rcnt ".
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Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af
25-4-1961 udtalt følgende:

"Efter at naturfredningsnævnet for Præstø amtsråds-
kreds havde optaget fredningssag til behandling i anledning
af en projekteret udstykning på ejendommen matr.nr. l ~ Krage-

:

fredningsforening blevet opfordret til at intervenere i sagen,
og en repræ sentan t ho rfr.:ihar derfor med nævne ts formand del-
taget i en besigtelse og herunder forhandlet med ejeren.

Man ~mn fra Danmarks Naturfredningsforenings side
på det allervarmeste støtte det ærede fredningsnævns bestræbel-
ser for at hindre den nævnte udstykning. Denne skal finde sted
på et område, der endnu er fuldkommen intakt og samtidig er et
meget fint typisk sydsjællandsk landskab, men hertil kommer,
al; en sådan bebyggelse m8d sommerhus også vil gribe meget stærkt I

og forstyrrende ind i den udsigt, man har fra den anden side af
Jungsvig - nærmere betegnet fra Jungshovod kirkegård og den u-
middelbart syd }lerfor liggende slotsbakke, der bliver bosøgt
af mange turister årligt på grund af stedets egenartede og ube-
rørte skønhed.

Vi skal slutt21ig sammenfattende megot varmt anbefale,
at man ikke fra det offentliges side skyr noget offer for at
hindre don hårde udstykning og lldstrakte sommerhusbebyggels6.

Fredningen bør gå ud på forbud mod bebyggelse, beplant-
ning, ændring af terrænforholdene, opstilling af master, boder,

k ~ k _. d t . T.' af' områd.et Is ure og anare s æmmenae ln re nlngor. Dn nærmere afgrænsnlng .
bør formentlig finde sted v3d en kommende åstedsforretning".

Rigsarkivaren har i skrivelse af 25-5-1961 udtalt

.,:,

følgendG~
":B'oran1odigetaf fredningsnævnets oplysning ved brev

af 17. maj 1961 om en påtænkt udstykning med henblik på sommer-
husbebyggelse på ejendommen matr.nr. l a Kragevig by, Allerslev
sogn, skal Nationalmuseet oplyse, at det er med don dybeste be-
klagelse, man herved erfarer, at egnen ved ,Tungshoved nu trues
af som~erhusbyggeri.

Fra et arkæologisk synspunkt IT0 der tillægges Jungs-
hoved med det vældige borganlæg og den tæt herved beliggende,
isolerede kirke den største interesse, ligosom borgens strate-
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giske anbringelse i landskabet som behersker af indsejlingen
til fjorden påkalder sig interesse.

r folkebevistheden indtager Jungshoved en særstil-
ling, og årligt besøges stedet af et betydeligt antal inter-
esserede.

Syd3idcn af {JUL"Jun er selvsagt af lige så afgørendo
betydning for stedets hele landskabelige værdi som nordsiden,
og en bebyggelse her bør af al magt søges forhindret. Jog kan
derfor på det varmeste støtte fredningsnævnet i dets bestræbel-
ser for at hindre den påtænkte sommerhusudstykning, og sagen
giver mig iøvrigt anledning til at foreslå, at der for hele eg-
non omkring Jungshovod søGes udarbejdet en samlet frednings-
plan. Hvis der vod uheldigt placeret bebyggelse skulle blive
slået skår i dette landskab, hvor historiske minder har indgå-
et et så harmonisk sammenspil mc;d naturen, og hvOr så mange
mennesker henter store og borigende landskabsindtryk, må dot
anses for intot mindre Gnd en tragejie".

Nævnet har d. 29-5-1961 sammon mod repræsentanter for
Danmarks Naturfr8dningsforoning foretaget nærmere besigtigelse
af forholdene på sted8t. Til stede var tillige gårdejer SY1~~ost
Hansen, ejeron af naboejendommen matr.nr. 2 a Kragevig, gård-
ejer E,jnar Olsen. Endvid' re var mødt skovrider Simony, Oremands-
gård gods, hvorunder Gl. Oremandsgård hører.

Nævn:t og naturfredningsforeningens repræsentanter
blov ~å mødet enige om, at man også burde søge naboejendommene
fredet.

Dur var endvidere mellem nævnet og Naturfredningsfor-
eningens repræsentanten' unighed OID, at fredningen ikke ville
svare til hensigten, såfr(~IDtikke holo matr.nr. l a Kragovig,
bortset fra den del af ejendorrrrnen,de:r dækkes af 300 IDeter-
grænsen fra skovbryn, bliver fredet.

Gårdejer Sylvest Hansen anmodede OID, at sagen for så
vidt angik hans ejendom, må blive freIT@et mest muligt uden af-
ventning af naboejendommenes inddragen under fredningssagen.
Under honsyn hertil er spørgsmålGt om fredning af matr. l a
Kragovig udskilt til særskilt behandling.

Nævnet kan fulft ud tiltræde det af rigsantikvaron
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og Danmarks Naturfredningsforening i deres skrivelser Rf 25-5-·
1961 og 25-4-1961 anførto.

Nævnet besto:mmer herefter i henhold til naturfrod-
nin[Sslovc>ns § J 1 j fr. § 13, at de på sac;ens bilag 13 med skru.
verot omrids angivne; arealor af matr.nr. l a Y~af,oviG by; AJ_,··

dUT OVGrVf)j \ondc ho:r.:.lj.ggel' som landbrv.gsaroalor 9 bi boholdG s o
Det skal heref Gel' ikke være tilladt på ornrådot nt 0:9-

føre; bebyggelse af nogonsomholst art, ud over den for lJ,nd1J:'ug~J'"
fo:,'mc11nødvondiee ; ,samt fornyelse og rjmelig ud.vidclso al' d.o
,-,lcsist(~r(:mdG bygningc;r 9 l igosom dGr ikke må opst ilJ. 0;3 ffiD s-~o1')

bodor, skure og andre skæ!I11Ilondoindretningoro Endvid(;I'G må

tcr.:::'canforholdcno ikke? ondros , og dor må ikke forotar,c3 bC:9-:'-:=,l". t-··

ningo
PiJtaJ eret vcdrør(mdo oVGnnæv:r:to bustcjIIlTrJ.olser lletr

,

frodningsnævnet for Præstø amtsrådskreds.
Ejendom:rnGr~s o j c;r har i an1Gdning af frcdnin,Scn nJ,st-:'

ot sig kr. 4540000,- tillagt i Grstatning.
Ej creno juri di ske; kOllsult.:.nt har i skrivu}. St; af 12-1)-

1961 nærmore rodogjort for kravl; t o
Dat hedder i skrivelsen:
;rUndor nævnets møde do 29. ma.j d. rL erklæ~,:,(;do ;Jc.:G };)[:'t

gårdojc!' SyJVlJst Hansons v-:::gne~ at j8g froIlJsattu krav on: 01"--

statning på 15.000 kr. pr. +øndo land af den del af l'jo11.C-om:n""rl1
Gom ville blive r:11ngt oærligo fredningsbostemmulser.

JJand.ins~)ektør B.Olivarjus !-JIlYlsenJ.1ar på vGdlagtc kort
vist, at det areal, sorn vil blive borørt af frGdningsbusto~noJ-
sorne, såfrc:ct l\laturfredningsfor(;ni~lGcms cm.s\:cr sk(;r fyldest,

andrager 18 ha 8.779 m2 eller 36 tønder land.
Ejendomsmæglor K.KoIversen, Valby Langgade 263, Valby,

som af gårde j c'r Syl V8st Hansen var antaget til at sælt;l; sommoY'--
husgrundo, og som fo!"' min klient havde solet do 12 grunde nær--

I'12St ved strandengen , 118Y' ovur fo::c m:iG erklæret 9 n.t han med

lethed lrunne have solgt allu 36 tønder land til s ornmcrhu8gI'"und e-
til priser? som ikke ville vært; laverc.~ end de allerede; opn~l,cde.

- Såfremt fredningSGagen ilckc "'111' blevet re j st, vil der for-
mcntllG allerede 'i. forår;t være blev(;t 30:Lgt 3 eller 4 rC2ldccro
-- 4 rækker grunde svaTe~ til 12 tønd8:;:' land o
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Ef tal' naturfredningsloven skal der gives min klient
erstatning, d.v.s. fuld erstatning for det tab, der påføres
ham ved, at han ikk(~ kan råde over sin ejendom efter eget øn--
ske; da dansk rets almindelige grundsætninger, som nævnet skal
lægge ti] grund, fører til, at min klient skal have en erstat···

I

merhusj ord og salgsværdien som landbrugs jord, kan der ikke til·-
komme min klient mindre erstatning end:
36 tønder land a. 15.000 kr. 540.000 kr.
Godtgørelse for landinspektøromkostningar i
forbindelse med påbegyndt udstykning og assistance
af landinspektør under fredningssag 4.:.._S?_0.2__~__

5 4 4·.o o o kr.
Ud fra den betragtning, at dor muligvis ville
medgå nogle år, inden hele arealet ville blive
solgt som sommerhusgrunde, kan erstatnings-
påstanden nedsættes med 90.000-

I

Det kan oplysos, at omkostninger til vand- og kloak-
anlæg ifølge slutsedlorne skulle betales af grundkøberne".

Dot er vod forJvisnir~ af slutsed18r oplyst under
2sagen, at 12 parcellc.T af samlet areal 17.601 m 9 ca 3 td. land,

er solgt for kr. 55.609,-. Dot er ondvidere oplyst, at ejen-
dommens samlede areal andrager ca. 50 td. land, hvoraf ca. 20
td. land er boliggende indenfor 300 meter grænsen til skovbryn.

Efter det oplyst.;, og idet b0mærkes, at fredningen
intet indgreb gør i ejerens adgang til at benytte ejendommen
som landbrugsejendom i samme omfang som hidtil, finder nævnet,
at der i erstatning for fredning og for særlige ulempc;r i for-o
bindeIse med den rejste frodningssag~ passende vil være at ud-
rede kr. 80.000,00 til ejeren af matr.nr. l a Kragevig by, Al-
lerslev sogn, gårdejor Erik Sylvest Hansen.

Af den tilkendte erstatnir~ udredes 3/4 af statskas-
sen og den resterende 1/4· af amtsfondE"m for Præstø amtsråds-
kreds og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskolnmuuer.

Panthavere har ikke) været indvarslet under sagen.
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Under hensyn til at fredningen intet indgreb gør i
ejendommens drift som landbrugsejendom, og panthavernes sikker-
hed som følge heraf ikke forringes, er panthavernes samtykke
til, at erstatningen ubeskåret udbetales ejeren, ufornødcn.

Fr8dning8bestc~~Qlserne vil være at tinglyse som

at det frededE: område er afsat på et matrikelskort. iI

Konklusionen er sålydende:
"Der for<.::tagesfredning af matr.nr. l a Kragevig by,

Allerslev sogn, som ovenfor omhandlet.
Påtaleretten har fredningsnævnet for Præstø amtsråds-

l, kreds.
For den iværksatte fredning bør betalos 80.000,00 kr.

i erstatning til ejeren, gårdej0r Erik Sylvest Hansen, Kragevig,
hvoraf 3/4 udredes af statskassen og 1/4 af amtsfonden for
Præstø amtsrådskreds og de i amtsrådskredsen beliggende køb-
stadskommuner."

•

KGndelsen er ved skrivelse af 4. s~ptember 1961 ind-
anket af landsretssagfører .Jørgen Nørreslet for gårdejer Erik
Sylvest Hansen, Kragevig.

Overfredningsnævn8t har den 7. februar J_962 besigti--
get do fredede arealer og forhandlet ID8d ejeren og dennes ad-
vokat snnrt repræsentanter for Allerslev sogneråd og Danmarks
Naturfredningsforening.

Overfredningsnævnu t fr<:'IDsattGhc:runder i medfør af
naturfredningslovens § 20 tilbud om forhøjelse af erstatningen
til 120.000 kr. under forudsætning af, at fredningen udvides
til at omfatte hele ejendommen undtagen selve gården og den
ved denne beliggende have.

Landsretssagfører Nørreslet har i skrivelso af 8. fc-
bruar 1962 meddelt ovorfredningsnævnot, at hans klient kan an-
tage dette tilbud.

Et kort nr. PR 113 over frodningsområdet er ved-
hæftet nærværendc kendelse.

T h i b e s t e m m o s:
Den af frodniL.6snævnet for Præstø amt den 6. juli

\
.'
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1961 afsagte kondelse vedrørende fredning af arealer af matr.
nr. l a, Kragevig by~ Allerslev sogn, stadfæst~s med de af
foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales til gårdejer Erik Sylvest
Hansen 120.000 kr. n~d ranter 5% fra den 6. juli 1961 at regne.

Ersta tningon lJdrOclCS med ~/4- ilT p,tp,-j;p,kasscm 05 1/,1

af Præstø amtsfond og de i amtsrådskrodsen beliggende købstads-
kommuner efter folkotal i henhold til den senest offentliggjor-
te folketælling.

, Udskriftens rigtighed
bekræftes.

'I tl
~ l' r t· '" .. j ,A 'V;;:-",'

" j:.Jersin
sekr .

•
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CITERET FULDT UFD I OFN K AF 26/2 1962

afsagt d. (;,juli 1961

e-I
~J~~~~;ning af arealer af matr. nr. la Kragevig by, Allerslev __~ogn.

Ved pJtegningsskrivelse af 28-2-1961 fremsendte Statsministeriet
• til fr'"'dningsnævnetserklæring en sag, hvoraf fremgik, at ejeren af

m&tr. ~Y'. la Kragevig by, Allerslev sogn havde ansøgt Landbrugsmini-
8t,~riet om approbation på udstykning af 12 sommerhusparceller.

! den anledning foretog nævnet d. 6-4-1961 besigtigelse af ejen-
dommens arealer sammen med ejendommens ejer gårdejer Erik Sylvest
Hansen. Efter afholdt besigtigelse tilførtes der nævnets protokol eå-
ledes:

"Nævnet skønnede, at den påtænkte udstykning i høj grad ville skæ-
mDJe Lldsigten fra Jungshoved kirke og slotsbanke over mod Oremåndsgårds
skove ligesom at udstykning iøvrigt ville virke stærkt skæmmende, da
det arejer sig om et uberørt kystareal~.

Nævnet besluttede at rejse fredningssag.
Det tilkendegaves ejeren, at sag angående fredning af de ommeldte

12 parceller nu er rejst.
,:jeren blev gjort bekendt med indholdet af naturfredningslovens § 2c

~agen vil nu blive forelagt Danmarks Naturfredningsforening med an-
modnitl'."om, at foreningen indtræder som rel~virent".

r)anmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 25-4-1961 ud-
tålt L'01gende:

" "Efter at naturfredningsn::.cvrletfor Præstø amtsrådskreds havde
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