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• Sag nr. 248. Fredning af arealer ved DybsØ Fjord .

• Kendelse:

(Meddelt den 13. april 1989)

Overfredningsnævnets afgØrelse af 25. oktober 1988 om er-
statning i anledning af fredningen af arealer ved DybsØ
Fjord i Næstved, Fladså og Vordingborg kommuner, Stor-
strØms amt er påklaget til taksationskommissionen ved-
rØrende naturfredning af sagens lØbenr. 21, Bent Jensen.

•

Taksationskommissionen har den 17. marts 1989 besigtiget
de fredede arealer og forhandlet med ejeren, der har
oplyst, at han ikke anfægter erstatningsfastsættelsen
vedrØrende matr.nr. 10 a Kostræde, men forlanger en
væsentlig forhØjelse af-erstatningen for fredning af
matr.nr. 25 i. Han har gjort gældende, at en dræning af
de ca. 10 td-land, som dette matr.nr. omfatter, ville have
givet et årligt merudbytte på ca. 15.000 kr. Erstatningen
bØr derfor sættes til et belØb svarende til 15.000 kr. i 8
år, nemlig fra fredningssagens rejsning i 1980 til dens
afgØrelse i 1988, med tillæg af renter.

•
Taksationskommissionens bemærkninger:

Fredningserstatningen skal fastsættes således, at den
svarer til den nedgang i ejendommens handelsværdi på
fredningstidspunktet,som er en fØlge af de begrænsninger i
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udnyttelsesmulighederne, der er pålagt ejendommen ved
fredningsafgØrelsen. Erstatningen kan ikke fastsættes
svarende til et mistet nettoudbytte i et vilkårligt
åremål, som påstået af ejeren.

I

Af det af Hedeselskabet i april 1980 udarbejdede forslag
til dræning af matr.nr. 25 i på ca. 5,4 ha fremgår, at det
årlige merudbytte blevanslaet til ca. 17.000 kr. og den
årlige ydelse i afdragsperioden for et grundforbedrings-
lån, under forudsætning af et statstilskud på 25 %, til
ca. 15.000 kr. Under hensyn til Hedeselskabets beregning
kan det ikke antages, at den ved fredningen bortfaldne mu-
lighed for at iværksætte dræningsprojektet har virket i
væsentlig grad trykkende på ejendommens handelsværdi.
Dette stemmer med det indtryk, som taksationskommissionen
ved besigtigelsen umiddelbart har kunnet danne sig af ren-
tabiliteten af et sådant projekt. Taksationskommissionen
finder derfor ikke grundlag for at forhØje den erstatning
på 4.000 kr. pr. ha, overfredningsnævnet har fastsat for
de arealer, hvor gennemfØrelsen af dræningsprojektet er
blevet forhindret ved rejsningen af fredningssagen. Pro~
jektet ville medfØre terrænændringer sØværts strandbeskyt-
telseslinjen, bl.a. anlæg af diger, som allerede ved fred-
ningssagens rejsning var omfattet af forbudsbestemmelsen i
naturfredningslovens § 46, stk. l, nr. l og det har ikke
på forhånd kunnet påregnes, at sådanne foranstaltninger
ville kunne tillades i medfØr af § 46, stk. 6. Taksa-
tionskommissionen mener derfor - ligesom overfredningsnæv-
net - ikke, at forbudet i fredningsafgØrelsen mod
afvanding reelt har betydet et indgreb i nogen ret for
ejeren, for så vidt angår arealet sØværts
strandbeskyttelseslinjen. Kommissionen er således enig
med over fredningsnævnet i, at den hØjere takst på 4.000
kr. pr. ha kun kan anvendes på arealet landværts strand-
beskyttelseslinjen, og at Øvrige arealer må erstattes
efter den lavere takst på 500 kr. pr. ha.

•
•

Taksationskommissionen stadfæster derfor overfredningsnæv-
nets erstatningsafgØrelse.

Herefter bestemmes:

Erstatningen til Bent Jensen for fredning af arealer af
matr.nr. la a, 25 i Kostræde fastsættes, som nærmere



bestemt i overfredningsnævnets erstatningsafgØrelse af 25.
oktober 1988, til 16.400 kr.

BelØbet forrentes som bestemt i overfredningsnævnets
afgØrelse .

• Jens LunØe

• Karl Nielsen Flemming Tejmers

'I
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,.e REG. NR.

Overfredningsnævnets afgørelse• af 25. oktober 1988

I om fredning af arealer ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså
og Vordingborg Kommuner, Storstrøms Amt (sag nr. 2690/86).

•

Fredningsnævnet for Storstrøms Amts Nordlige Fredningskreds har den
10. september 1986 truffet afgørelse om fredning af arealer på ca .
195 ha omkring Dybsø Fjord. Fredningssagen er rejst i 1980 af Stor-
strøms Amtsråd og omfatter arealer af 34 ejendomme, herunder to are-
aler i offentligt eje. Fredningen har til formål at bevare karakte-
ren af den landskabelige helhed, som fjorden og dens kyster tilsammen
udgør, og at skabe gode levemuligheder for det vilde plante- og dyre-
liv. Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens
adgang til visse arealer.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tilOverfredningsnævnet af
26 private ejere. Afgørelsen er tillige forelagt Over fredningsnævnet
til efterprøveise i medfør af naturfredningslovens § 25.

•

Fredningsområdet, der ligger i landzone, er en ret smal bræmme om-
kring Dybsø Fjord med rørsumpe, strandenge, overdrevsarealer og enkel-
te dyrkede arealer samt nogle levende hegn, krat og skovbryn. Are-
alerne udgør sammen med Dybsø Fjord en landskabelig helhed og anses
som et meget værdifuldt område såvel i naturhistorisk som i skovhisto-
risk henseende.
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Ca. 146 ha er omfattet af bestemmelsen i naturfredningslovens § 46 om
strandbeskyttelseslinien. Et næsten tilsvarende areal er omfattet af
bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 43 a og 43 b om vådområder,
strandenge og strandsumpe, hvorefter ændring af arealernes tilstand
kræver tilladelse fra Amtsrådet. Dybsø Fjord og dens nærmeste omgi-
velser udgør en del af Ramsar-område nr. 20 (Karrebæk, Dybsø, Avnø
Fjorde) og indgår i det nationale naturområde: "Det sjællandske lagu-
nelandskab", der har betydning for det fugleliv og de plantesamfund,
der er knyttet til strandområder og lavvandede havområder.

I Regionplan 1980-92 er området angivet som et "område med særlige
fredningsinteresser", hvor bl.a. landskabets variation og indholdsrig-
dom skal sikres, og følsomme naturområder, herunder vådområde r , skal
beskyttes.

Vandområdet mellem Enø, Dybsø og Vejlø og dele af de tilstødende land-
strækninger er udlagt som vildtreservat efter lov om jagt- og vildt-
forvaltning •

Inden for fredningsområdet ligger tre mindre områder, der er omfattet
af ældre fredninger: 'LStejlebanke" (Overfredningsnævnets kendelse af
14. november 1950), areal nordligst på Kostræde Banke (fredningsdekla-
ration af 30. juli 1965) og areal ved "Bønsviggård" (fredningsdeklara-
tion af 24. december 1949).

21 private ejere, der under sagen har været repræsenteret af Landskon-
toret for Landboret, har påstået fredningsbestemmelserne ændret på en
række punkter. Plejeretten ønskes begrænset til udyrkede arealer, en
del mindre gravede vandhuller ønskes fyldt op for at forhindre udklæk-
ning af myg, og der ønskes adgang til at sprøjte mod myg. Læskure
til kreaturer ønskes tilladt. Der er endvidere protesteret mod anlæg
af en parkeringsplads på matr.nr. 25 ~ Kostræde By, Køng, og mod an-
læg af en sti på matr.nr. 25 ~ smst. (nu matr.nr. 25 od).

Ejeren af matr.nr. 20 ~ Kostræde By, Køng, har påstået fredningen
ophævet, subsidiært stærkt begrænset.
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Ejeren af matr.nr. 25 fn Kostræde By, Køng, har klaget over bestemmel-
serne om offentlig adgang.

I sagens behandling har deltaget 7 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

• Det tiltrædes, at det pågældende område pålægges fredningsbestemmel-
ser efter naturfredningslovens kapitel III, der kan sikre, at områ-
dets landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier bevares, og at
der åbnes mulighed for at foretage den fornødne pleje.I
Fredningsnævnets afgrænsning af fredningsamrådet tiltrædes.
ten i de af Fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser
ligeledes dog med følgende ændringer og tilføjelser:

Realite-
tiltrædes

Moderat gødskning på strandengsarealer skal være tilladt i hidtidigt
omfang, og sprøjtning med insekticider i tilfælde af akutte insektan-
greb på husdyr skal være tilladt.

Det skal ikke være tilladt at anbringe læskure for kreaturer •

• Såfremt der ønskes opstillet et fugleobservationstårn ved Jarsskov,
må dette kun opstilles i udkanten af skovbrynet og kun efter godken-
delse fra Fredningsnævnet.

Det skal være tilladt for Amtet at indrette en holdeplads for 6 biler
på matr.nr. 25 ~.

Amtet skal have ret til uden udgift for ejerne at anlægge og vedli-
ge holde en trædesti over matr.nr. 25 od, således at der sikres
en sti fra parkeringspladsen til udsigts- og opholdsarealet på matr.
nr. 25 fn.

Vordingborg Kommune skal have ret til uden udgift for ejerne at vedli-
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geholde den eksisterende trædesti fra udsigts- og opholdsarealet på
matr.nr. 25 fn til vejen Fjordvænget mellem matr.nr. 25 l og 25 bt.

Naturpleje må kun ske på udyrkede arealer og kun efter aftale med ved-
kommende ejer. I tilfælde af uenighed om plejen, må pleje kun iværk-
sættes med Fredningsnævnets godkendelse.

• Idet Fredningsnævnets afgørelse ophæves, fastsættes herefter følgende
fredningsbestemmelser for det ca. 195 ha store område, som er afgræn-
set på kortet, som hører tilOverfredningsnævnets afgørelse (fred-
ningskortet) og som helt eller delvis omfatter de på vedhæftede for-
tegnelse anførte matrikelnumre:I

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare karakteren af den landska-
belige helhed, som Dybsø Fjord og dens kyster tilsammen ud-
gør, at beskytte og bevare levemulighederne for det vilde
plante- og dyreliv i området og at muliggøre naturpleje til
støtte herfor. Fredningen har endvidere til formål at regu-
lere almenhedens færdsel og ophold i dele af området.

• Bevaring af området .

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand,
hvis ikke andet er bestemt nedenfor.

Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer.
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden,
heller ikke til ejerens eget brug. Der må ikke foretages op-
fyldning, planering eller afgravning eller anlægges nye diger.

Natursten på de fredede arealer samt stengærder og diger må
ikke fjernes eller beskadiges. Gennemkørsler, som er nødvendi-
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ge af hensyn til landbrugs- eller skovdriften kan dog etable-
res med Fredningsnævnets godkendelse.

Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages yderligere bebyg-
gelse, herunder opsættes læskure eller boder eller opstilles
campingvogne eller telte •

• Der må ikke etableres pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier el-
ler drivhusgartnerier.

a Der må ikke opsættes nye hegn, bortset fra sædvanlige kreatur-
hegn.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg.
Eksempelvis må der ikke etableres losse- og oplagspladser, mo-
torbaner, skydebaner eller campingpladser. Der må heller ik-
ke opsættes master, tårne, vindmøller eller skæmmende indret-
ninger, og der må ikke føres yderligere luftledninger over
det fredede areal.

•
Der kan dog med Fredningsnævnets godkendelse opstilles et fug-
leobservationstårn i udkanten af skovbrynet ved Jarsskov.
Endvidere kan der med Fredningsnævnets godkendelse opstilles
elmaster, som er nødvendige for strømforsyning til bygninger
eller til kreaturhegn inden for det fredede område.

Arealernes anvendelse.

Det følger af § 2, at den nuværende arealanvendelse kan fort-
sætte, dog at to dyrkede arealer af matr.nr. 15 ~ Ring By,
Hammer, vest for landevejen skal overgå til vedvarende græs-
ning med udgangen af 1988. Der må således ikke ske yderlige-
re opdyrkning, tilplantning eller plantning af nye læhegn.

Arealerne må ikke yderligere afvandes eller drænes. Eksiste-
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.)
rende grøfter og dræn kan dog oprenses og vedligeholdes som
hidtil.

Levende hegn, skovbryn, krat
Fredningsnævnets tilladelse.
dog vedligeholdes.

og buske må ikke fjernes uden
Eksisterende levende hegn må

• Gødskning på arealer, der ikke var opdyrkede den 10. septem-
ber 1986 er ikke tilladt. Moderat gødskning på strandengs-
arealer skal dog være tilladt i hidtidigt omfang.

I Anvendelse af kemiske skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler
er ikke tilladt. Det skal dog være tilladt at sprøjte med in-
sektbekæmpelsesmidler i tilfælde af akutte insektangreb på
husdyr.

Naturpleje.

•

Til opfyldelse af fredningens formål kan der på udyrkede are-
aler foretages pleje, f.eks. ved hugst og græsning. Hvis en
ejer ikke selv ønsker at udføre plejen, kan Storstrøms Amt fo-
retage plejen. Amtets pleje af arealer i privat eje sker
uden udgift for den pågældende ejer, og det er en betingelse,
at plejeforanstaltningerne er tiltrådt af ejeren eller er god-
kendt af Fredningsnævnet.

Offentlighedens adgang.

Storstrøms Amt har ret til uden udgift for ejeren at indrette
en holdeplads for 6 biler på matr.nr. 25 bg Kostræde By, Køng.

Den del af matr.nr. 25 fn Kostræde By, Køng, som er beliggen-
de vest for matr.nr. 25 od smst. og nord for en linie i for-
længelse af skellet mellem matr.nr. 25 fn og matr.nr. 25 od
udlægges til udsigts- og opholdsareal. Arealet indrettes og
vedligeholdes af Amtet uden udgift for ejeren. Fredningen er
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.> ikke til hinder for, at ejere af en række nærliggende parcel-
ler, der hidtil har haft ret dertil, fortsat kan have både
liggende ved stranden.

•
Amtet har ret til uden udgift for ejerne at anlægge og ved-
ligeholde en trædesti over matr.nr. 25 od langs nordskellet,
således at der sikres en stiadgang fra holdepladsen til ud-
sigts- og opholdsarealet på matr.nr. 25 fn som vist på fred-
ningskortet.

, Vordingborg Kommune har ret til uden udgift for ejerne at ved-
ligeholde den eksisterende trædesti fra udsigts- og opholds-
arealet på matr.nr. 25 fn til vejen Fjordvænget mellem matr.
nr. 25 l og 25 ~ som vist på fredningskortet.

Offentligheden har ret til at færdes til fods på de stier og
opholdsarealer, der er nævnt ovenfor, samt på de eksisterende
veje gennem Jarsskov til det i § 4 nævnte fugleobservations-
tårn.

,
I•
~
~
"

'I

Det pålægges Storstrøms Amt at opsætte nødvendige skilte ved
stier og opholdsarealer med oplysning om fredningen og ad-
gangsforholdene m.v.

Dispensationer .

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-7 kan meddeles, når
det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål,
jfr. naturfredningslovens § 34.

Ophævelse af tidligere fredninger.

Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1950 om fred-
ning af Stejlebanke matr.nr. 28 ~ Vester Egesborg By, Vester
Egesborg og fredningsdeklaration af 30. juli 1965 om fredning
af areal nordligst på Kostræde Banke matr.nr. 25 fn ophæves.

På Overfr~ing~~~ts vegne
(tJtluJfC~U(v,,,,
Bent Ja obsen

vicefo mand
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F O R T E G N E L S E

over

matrikelnumre, der er berørt af Overfredningsnævnets
afgørelse af 25. oktober 1988 om fredning af arealer
ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså og Vordingborg Kom-
muner, Storstrøms Amt (sag nr. 2690/86).

I
Næstved Kommune:

Matr.nr. 35 ~ Vejlø By, Vej1ø.
Matr.nr. 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 i, 9 ~, la a Basnæs By, Vejlø.
Matr.nr. l c Gavnø Hovedgård, Vej1ø.

Fladså Kommune:

il Matr.nr. 13~, 13~, 14~, 15 a Ring By, Hammer.
Matr.nr. 3~, 3 ~, 4 ~, 4~, 15 ~, 15 ~, 16 ~, 16 ~, 28 ~, 28 ~,
28 ~, 29 ~, 46 ~, 46 ~, 46 ~, 46 ~, 46 ~, 46 i, fælles lergrav, V.
Egesborg By, V. Egesborg.
Matr.nr. 26 ~ Øbjerggård Hovedgård, Hammer.

Vordingborg Kommune:

~ Matr.nr. 2 ~, 4 ~, 10 ~, 11 ~, 12, 13 ~, 20 ~, 21, 25 fn, 25 he,
25 bg, 25 hi, 25 l, 25 !!!.' 25 od, 29 c Kostræde By, Køng.
Matr.nr. 24 ~, 24 ~, 25 ~, 26 ~, 27 ~, 27 ~, 28 Svinø By, Køng.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 25. oktober 1988

• om erstatning i anledning af fredning af are-
aler ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså og Vording-
borg Kommuner, Storstrøms Amt (sag nr. 2690/86).

•

Fredningsnævnet for Storstrøms Amts Nordlige Fredningskreds har
den 10. september 1986 truffet afgørelse om erstatning i anledning af
den samtidig besluttede fredning af arealer ved Dybsø Fjord i Næst-
ved, Fla~så og Vordingborg Kommuner. Erstatning er tilkendt ejer-
ne af de 32 ejendomme i privat eje, som berøres af fredningen, med
ia1t 169.925 kr. Der er ikke tilkendt erstatning for fredning af are-
aler i offentligt eje.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en takst på 1.000 kr.
pr. ha for dyrkede landbrugsarealer og 500 kr. pr. ha for strandenge
og rørsumpe omfattet af naturfredningslovens § 43 b. For skovarealer
omfattet af forbud mod træfældning samt opdyrkelige arealer omfattet
af dyrkningsforbud er givet 5.000 kr. pr. ha. For nye stier er givet
15 kr. pr. m, medens der for åbning af markveje og stier for alminde-
lig færdsel er givet 10. kr. pr. m.

Fire ejere, der ved sagens rejsning i 1980 havde konkrete planer om
inddigning og afvanding af strandengsarealer, har fået 2.000 kr. i er-
statning pr. ha strandeng, der ligger landværts strandbeskyttelsesli-
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nien. En ejer har herudover fået 1.000 kr. i erstatning for forgæves
afholdt udgift til udarbejdelse af et projekt for afvandingen.

Endelig har Fredningsnævnet tilkendt 500 kr. som mindsteerstatning
pr. ejer.

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens § 25
forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse. Erstatningsfastsæt-
telsen er tillige påklaget tilOverfredningsnævnet af 27 ejere, hvor-
af de 21 er repræsenteret af Landskontoret for Landboret.

I Landskontoret for Landboret har påstået erstatningen for strandengs-
arealer forhøjet til 1.000 kr. pr. ha, fordi fredningssagen har for-
hindret muligheden for opdyrkning i ca. 3 år, før bestemmelsen i na-
turfredningslovens § 43 b om beskyttelse af strandenge m.v. trådte i
kraft den l. januar 1984, og fordi fredningen forbyder sprøjtning og
gødskning. For visse strandengsarealer, som med jævne mellemrum har
været omlagt, er forlangt en erstatning på ikke under 5.000 kr. pr.
ha.

•
For strandenge, som måtte påregnes at ville blive omfattet af et af-
vandingsprojekt, som ejeren af matr.nr. 25 i (lb.nr. 21) havde ladet
udarbejde, er påstået en erstatning på 6.000 kr. pr. ha .

Endelig har Landskontoret for Landboret påstået erstatningen for land-
brugsarealer, som skal udlægges med vedvarende græs, ialt 1,5 ha, for-
højet til 10.000 kr. pr. ha og erstatningen for forbud mod træfæld-
ning og forbud mod opdyrkning af direkte opdyrkelige arealer forhøjet
til 8.000 kr. pr. ha.

Gaunø Gods og ApS Jarsskov (lb.nr. l, 2 og 34) repræsenteret
ved landsretssagfører Kristian Mogensen har krævet henholdsvis
54.250 kr., 102.500 kr. og 32.000 kr. i erstatning.

Ejeren af matr.nr. 20 b Kostræde By, Køng (lb.nr. 23) repræsenteret
ved advokat Jørn Hedin har krævet en erstatning på 29.500 kr.
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•
I sagens behandling har deltaget 7 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt den
omhandlede fredning med nogle ændringer af fredningsbestemmelserne.

• Fredningen omfatter en smal bræmme af arealer omkring Dybsø Fjord,
der i alt væsentligt henligger som udyrkede arealer i form af strand-
rørsumpe, strandeng eller bakkeoverdrev, medens nogle mindre arealer
er opdyrkede eller bevoksede med skov eller krat. Fredningen betyder
bl.a., at arealerne ikke må opdyrkes eller tilplantes, og at løvskovs-
bræmmer ved Jarsskov ikke må ryddes. Fredningen er med enkelte undta-
gelser iøvrigt ikke til hinder for, at den hidtidige udnyttelse af
arealerne kan fortsætte, og fr~dningsbestemmelserne må i det hele an-
ses som lidet tyngende.

I

•

Det tiltrædes derfor, at erstatningen for landbrugsarealer er fastsat
til 1.000 kr. pr. ha, for arealer omfattet af bestemmelserne i natur-
fredningslovens §§ 43 og 43 b til 500 kr. pr. ha, for skovareal, der
er omfattet af forbud mod træfældning og for opdyrkelige arealer, om-
fattet af dyrkningsforbud til 5.000 kr. pr. ha. Det tiltrædes ligele-
des, at erstatningen for udlæg af nye stier er fastsat til 15 kr. pr.
løbende meter og for åbning af markveje og stier for almindelig gåen-
de færdsel til 10 kr. pr. løbende meter, samt at der for ret til op-
stilling af et fugleobservationstårn ved Jarsskov og for udsigts- og
opholdsareal på matr.nr. 25 fn er tilkendt en ulempeerstatning på
2.000 kr. pr. ejendom. Det tiltrædes, at der ikke er tilkendt erstat-
ning for arealer i offentligt eje.

Ejeren af matr.nr. 15 ~ (lb.nr. 13) må dog tilkendes en erstatning på
8.500 kr. pr. ha for det 1,5 ha opdyrkede areal, der som følge af
fredningen skal overgå til vedvarende græs.

Ejerne af arealer under lb.nr. 21, 22, 23 og 24 må tilkendes en er-
statning på 4.000 kr. pr. ha for arealer landværts strandbeskyttelses-
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linien, der var eller ville have været omfattet af afvandingsprojekt,
hvis gennemførelse er blevet forhindret ved rejsning af fredningssa-
gen.

Endelig må der tilkendes en erstatning på 1.000 kr. pr. ha for strand-
engsarealer under lb.nr. 25 og 26, der med jævne mellemrum har været
omlagt.

Mindsteerstatning pr. ejer (løbenummer) fastsættes til 1.000 kr.

Erstatning i anledning af fredningen tilkendes herefter således, idet
der er taget hensyn til stedfundne ejerskifter.

I Lb.nr. 1.

Lb.nr. 2.

Lb. nr. 3.

• lb.nr. 4.

Lb. nr. 5.

Lb.nr. 6.

Baron Otto Reedtz-Thott:
15,55 ha strandeng
0,76 ha skov

7.775 kr.
3.800 kr. 11.575 kr.

Elisabeth Reedtz-Thott:
36 ha strandeng
fugleobservationstårn

18.000 kr.
2.000 kr. 20.000 kr.

Jørgen P. Hansen:
4,20 ha strandeng 2.100 kr .

Hans Petersen:
0,60 ha strandeng
mindsteerstatning 1.000 kr.

Forsvarets Bygningstjeneste: o kr.

Peder Spandet:
1,10 ha opdyrkelig
overdrev
5 ha strandeng

5.500 kr.
2.500 kr. 8.000 kr.



Lb.nr. 7.

Lb.nr. 14.

•

Ole Madsen:
2,70 ha opdyrkelig
overdrev
1,40 ha strandeng

13.500 kr.
700 kr.

Kaj Hansen:
1,20 ha strandeng
mindsteerstatning

5

14.200 kr.

1.000 kr .
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Lb.nr. 15. Johannes Hansen:
mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 15 a. Jørna Rasmussen:
3 ha strandeng 1.500 kr.
2 ha landbrugsareal 2.000 kr.
220 m sti Ej 15 kr. pr. m 3.300 kr. 6.800 kro

Lb.nr. 16. Vordingborg Kommune: O kr.

I Lb.nr. 17. Johan Jensen:
0,10 ha strandeng
mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 18. Susanne Kjems:
150 m sti Ej 10 kr. pr. m 1.500 kr.
90 m sti Ej 15 kr. pr. m 1.350 kr.
udsigts- og opholdsareal 2.000 kr. 4.850 kr.

Lb.nr. 19.

•
Lb.nr. 20.

Lb.nr. 21.

•

Grundejerforeningen Dybsø
Fjord Strand v/Else Vide-
slet:
0,10 ha strandeng
mindsteerstatning 1.000 kr.

Grundejerforeningen Dybsø
Fjordbanken v/Jørgen Thomsen:
2 ha strandeng 1.000 kr.

Bent Jensen:
2,40 ha Ej 4.000 kr.
11,60 ha strandeng
udgift til dræningsprojekt

9.600 kr.
5.800 kr.
1.000 kr. 16.400 kr .
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Lb.nr. 22. Orla L. Petersen:
2 ha a 4.000 kr.
3,90 ha strandeng

8.000 kr.
1.950 kr. 9.950 kr.

Lb.nr. 23. Anna Damsager:
3,90 ha a 4.000 kr.
2 ha strandeng

15.600 kr.
1.000 kr. 16.600 kr.

Lb.nr. 24. Hans P. Nielsen:
4,30 ha a 4.000 kr. 17.200 kr.
3,10 ha strandeng 1.550 kr • 18.750 kr.

• Lb.nr. 25. Tage Jensen:
3,30 ha strandeng a 1.000 kr. 3.300 kr.

Lb.nr. 26. J. Søgård Nielsen:
6 ha strandeng a 1.000 kr. 6.000 kr.

Lb.nr. 27. Carl Colding Nielsen
l ha strandeng
mindsteerstatning 1.000 kr.

• lb.nr. 28 . Per Gylling Neerup:
3 ha strandeng 1.500 kr.

Lb.nr. 29. Jan Colding Nielsen:
1,10 ha strandeng
mindsteerstatning 1.000 kr.

Lb.nr. 30. Ole Bøgestrøm Petersen:
2,50 ha strandeng 1.250 kr.

Lb.nr. 31. Frede Christiansen:
4,40 ha strandeng 2.200 kr.
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• Lb.nr. 32.

Lb.nr. 33.

Lb.nr. 34.

I
Erstatning ialt

8

Kaj Christian Christiansen
og Henny Elise Pedersen med
halvdelen til hver:
2,50 ha strandeng 1.250 kr.

Aage 01sgaard:
0,70 ha skov
10,30 ha strandeng

3.500 kr.
5.150 kr. 8.650 kr.

ApS Jarsskov v/advokat
Ejvind Sandal:
3,20 ha skov
11,50 ha strandeng

16.000 kr.
5.750 kr. 21. 750 kr.

209.775 kr.----------------------

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,
stk. 4, l. pkt., fra den 10. september 1986 (datoen for Fredningsnæv-
nets afgørelse) med en årlig rente, der er l % højere end den til en-
hver tid fastsatte diskonto.

Fredningsnævnet har tillagt godtgørelse for sagkyndig bistand med
6.000 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for Over fredningsnævnet tillægges der de ejere, der under sa-
gen har været repræsenteret af Landskontoret for Landboret ialt
20.000 kr. hvilket beløb udbetales direkte til Landskontoret for
Landboret.

•
Af den samlede erstatning på 209.775 kr. med renter og af det tilkend-
te omkostningsbeløb på ialt 26.000 kr. udreder staten 75 % og Stor-
strøms Amt 25 ~6.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påkla-
ges til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (Adr.: Slots-
marken 13, 2970 Hørsholm) af de ejere, som har indbragt Fredningsnæv-
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nets erstatningstilkendelse for Overfredningsnævnet, eller for hvis
vedkommende den tilkendte erstatning er nedsat, samt af Miljøministe-
riet og Storstrøms Amt. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfred-
ningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede.

Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages,
jfr. naturfredningslovens § 31.

I
på overfre~ingsn'~nævn~ts vegne

( i)C1l! / ~L-tJt~
Bent Jac sen

vice foriand

•

ic
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REG.NR. 07748.000
KENDELSE

angående fredning af arealer ved DYBSØ fjord.

I

I skrivelse af 22.10 1980 rejste Storstrøms amtsråd sag om fredning
af nærmere angivne arealer ved DybsØ fjord beliggende i Næstved,
Fladså og Vordingborg kommuner.
Det drejer sig om et samlet areal på ca 195 ha og omfatter rør-
sumpe og strandenge og overdrevsarealer i tilknytning hertil
samt nogle levende hegn, krat og skovbryn. Ca 146 ha er
omfattet af naturfredningslovens generelle fredningsbestemmelser.
Samtlige arealer er beliggende i landzone.
Bekendgorelse til naturfredningslovens § 13 stk 2
har været indrykket i Statstidende den 7 november 1980 samt i
den lokale presse.
Nævnet foretog besigtigelse og afholdt forhandlingsmøde med lods-
ejerne den 29 juni 1981.
Efter at sagen blev udsat på forskellige undersøgelser og for-
handlinger med enkelte lodsejere om specielle spørgsmål blev der
påny afholdt møde den 28 maj 1984.
Fredningspåstanden begrundes med, at det er nødvendigt, at are-
alerne undergives landskabspleje ved offentlig foranstaltning
for at forhindre tilgroning, hvorved den særegne flora og fauna,
navlig fuglelivet, står i fare for at forsvinde.Overdrevsare-
alerne må sammen med kratbevoksningen, skovpartiene og de levende
hegn langs kysten af Dybsø fjord betragtes som en landskabelig
helhed, der slutter sig til det åbne vand og engområderne
og udgør et meget værdifuldt område såvel i naturhistorisk som
i skovhistorisk henseende .•

•
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I

Arealerne vil endvidere være af betydning som velegnede studie-
objekter og ekskursionsmål for såvel de studerende som for den
naturhistorisk interesserede almenhed. Arealerne vil desuden
være af stor betydning som rekreativt o~råde.
En del lodsejere har påstået fredningssagen afvist som overflø-
dig, idet man anser området tilstrækkeligt beskyttet ved
naturfredningslovens generelle best~mmelser og ved de allerede
gennemførte fredninger. Plejeforanstaltningerne vil mest hensigts-
mæssigt kunne aftales mellem myndighederne og den enkelte lods-
ejer. Såfremt afvisningspåstanden ikke tages til følge ønskes
fredningsbestemmelserne lempet navnlig derhen, at forbudet mod
anvendelse af kemisk skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler
samt forbud mod gødskning udgår.
En del af lodsejerne har udtrykt betænkeligheder ved den foreslåede
etablering af stier og parkeringspladser, der må påregnes at
medføre forøget offentlig færdsel til ulempe for lodsejerne og
til skade for fugle- og plantelive.
Nævnet skal udtale:
De arealer, der er omfatte af fredningspåstanden findes fred-
ningsværdige af de anførte grunde, og da de ikke findes tilstræk-
keligt beskyttet ved lovgivningens generelle bestemmelser og
da der tillige findes påkrævet, at der gennemføres offentlige
foranstaltninger til pleje af arealerne, vil fredningspåstanden
være at tage til følge.
Fredningen omfatter alle strandenge, rørsumpe, strandoverdrev
og overdrev på bakker og dertil knyttede levende hegn, krat og
skovbryn ved kysten af DybsØ fjord fra den vestlige pynt med
Vejløgård i nord til Dybsø havn i syd samt nogle mindre opdyr-
kede arealer ved Stejlebanke, Kostræde banke og Vejlebro.
Fredningen omfatter tillige eventuelle opgrødearealer ud for
de fredede arealer.

•
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Områderne afgrænses som vist på.fredningskortet for det meste
af dyrkede jorder og diger. Ved Jarsskov er også skovbrynet
fredet mod vest i en dybde af 5 m, mod syd mod fjorden i en
dybde af 30 m og 5 m og mod øst i en dybde af 10 m. På øst-
siden af fjorden ved Stejlebakke og fra Kyllebækhuse og syd på
til Kostræde banker afgrænses arealerne af amtsvejen Næstved-
Vordingborg og af kommunevejen, der løber fra denne mod Kostræde
Banker. Ved Kyllebækhuse og ved Kostræde banker afgrænses are
alerne af bebyggede parceller. Afgrænsningen på de enkelte
parceller fremgår af den vedhæftede areal og ejerliste.
For det således fredede område fastsættes følgende bestemmelser:

Fredningens formål er at bevare, beskytte og åbne mulighed
for at pleje arealerne og herved bevare karakteren af den
landskabelige helhed som fjorden og dens kyster tilsammen
udgør og skabe gode levemuligheder for den vilde flora og
fauna.

2. Landskabspleje til opnåelse og bevaring af fredningens for-
mål, herunder fjernelse af opvækst, driftsmæssige foranstalt-
ninger vedrørende afgræsning, høslet eller rørhøst m.v. kan
foretages af amtsrådet efter forudgående henvendelse til
ejeren. Eventuelt overskud ved plejeforanstaltningerne til-
falder ejeren.

1. Ændring i terrænet eller i terrænformerne, herunder afgrav-
ning eller opfyldning og planering er ikke tilladt.

~. Sten- og jorddiger og natursten på de fredede arealer må
ikke fjernes eller udsættes for overlast.

~. Opdyrkning, herunder omlægning og inddæmning, udtørring og
afvanding er ikke tilladt. Eksisterende grøfter og dræn
vedligeholdes som hidtil, men vandstanden på arealerne må
ikke yderligere sænkes.

6. Levende hegn, skovbryn, krat og buske må ikke fjernes uden
fredningsnævnets tilladelse. Vedligeholdelse af levende hegn
er tilladt.

I

7. Træplantning eller hegning, bortset fra hegning for kreaturer
er ikke tilladt uden tilladelse fra fredningsnævnet.

8. Andvendeise af kemiske skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler
samt gødskning er ikke tilladt. Bestemmelsen gælder ikke

tt de på fredningstidspunktet opdyrkede og afgræssede areaJer.
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9. Det er ikke tilladt at opføre bygninger af nogen art, pla-
tt cere skure, campingvogne, telte eller lignende, opstille master,

tårne, vindmøller eller lignende eller at henkaste affald
på arealerne.

10. Amtsrådet skal dog efter fredningsnævne~s godkendelse kunne
opstille et observationstårn til iagtagelse af fuglelivet
ved vestsiden af Jarsskov på matr. nr. 46-d Vester Egesborg
med adgangsmuligheder ad de eksisterende 'veje gennem skoven.

11. Der kan på matr. nr. 25-hg Kostræde by, Køng anlægges en
200 m2 stor parkeringsplads. på matr. nr. 25-m Kostræde an-
lægges en 2 m bred sti langs stranden og rørsumpen og rør-
sumpen fra parkeringspladsen til matr. nr. 25-fn Kostræde by

hvor offentligheden tillægges ret til at færdes til fods.
På den del af matr. nr. 25-fn Kostræde by, som er beliggende
vest for matr. nr. 25-m og nord for en linie i forlængelse
af skellet mellem matr. nr. 25-fn og 25-m Kostræde by kan
der etableres etudsigts og opholdsareal for offentligheden.
Det pågældende anlæg etableres af amtsrådet.
På matr. nr. 25-fn Kostræde by kan der anlægges en 2 m bred

I

12.

sti fra udsigts- og opholdsarealer mod syd med udmunding i
Fjordvænget mellem matr. nr. 25-1 og 25-bt Kostræde by. På
de første 80 m anlægges stien ovenfor skrænten mod fjorden.
på den øvrige strækning følger stien den eksisterende private
sti. Stien anlægges af Vordingborg kommune.
Amtsrådet opsætter nødvendige skilte med oplysning om
fredningen, herunder oplysning om adgangsforhold m.v.
Dyrkningen af de to parceller af matr. nr. 15-a Ring by,
Hammer vest for landevejen skal opgives og overgå til
vedvarende græsning.

Denne kendelse kan af de klageberettigede herunder de af
fredningen berørte lodsejere indbringes for overfredningsnævnet,
Amaliegade 13, 1256 København K inden 4 uger fra den dag, da
pågældende har modtaget udskrift af kendelsen.

c ',-- .
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Kendelse
angående fastsættelse af erstatninger
vedrørende fredning af arealer ved
Dybsø fjord.
Afsagt af freningsnævnet for Storstrøms
amts nordlige fredningskreds
den 10 september 1986

•

Til fredningsregisteret
til orientering ,., O .~ <Q t.\.4(,.
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KENDELSE

angående fastsættelse af erstatninger
i forbindelse med fredning af arealer ved DybsØ fjord.

I

Ved anden afgørelse har nævnet truffet bestemmelse om omfangel
af og vilkårene for fredning af arealer ved Dybsø fjord.
Landskontoret for landboret, der har repræsenteret de fleste
af lodsejerne, har som generelt udgangspunkt for erstatnings-
fastsættelsen påstået 10.000 kr.pr. ha for almindelig ager-
jord under plov og 5.00 kr. pr. ha for afgræsningsarealer.
Endvidere er påstået 3.000 kr. pr. ha for arealer,der ikke
for tiden udnyttes lancbrugsmæssigt, men hvor en sådan an-
vendelse er mulig.

Nævnet har i tilslutning tilOverfredningsnævnets praksis
lagt følgende satser til grund:

Skovarealer, omfattet forbud mod træfældning
samt opdyrkelige arealer, omfattet af dyrkningsforbud 5.000. kr.

pr. ha.

Landbrugsarealer 1.000 kr.
pr. ha .

• Græsningsarealer 800 kr.
pr. ha.

Strandenge og rørsumpe, omfattet af naturfrednings-
lovens § 43-b 500 kr.

pr. ha.

Nye stier 15 kr. pr. løbende meter.
Abning af markveje og stier for almindelig færdsel 10 kr.
pr. løbende meter.

Mindeste-erstatning for hver enkelt lodsejer 500 kr.
På grundlag heraf fastsætter nævnet følgende erstatninger,
idet de anførte løbenumre svarer til numrene i den vedhæftede
lodsejerfortegnelse:
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Lb-nr 1

Lodsejerens kra~ 40.300 kr.
15,55 ha strandeng
0,76 ha skov
Lb-nr. 2
Lodsejerens krav, der tillige omfatter Ib nr. 34 udgør 210.700 kr.
+ erstatning for anbringelse af fugletårn.
36,0 ha strandeng 18.000 kr.
fugletårn 2.000 kr. 20.000 kr.
Lb-nr. 3

7.775 kr
3.750 kr. 11.525 kr.

4,2 ha strandeng 2.100 kr.
Lb-nr. 4

Lodsejerens krav 3.000 kr.
0,6 ha strandeng minimumserst.
Lb-nr. 5

500 kr.

Intet erstatningskrav
Lb-nr. 6

5,500 kr.
2,500 kr.

1,1 ha opdyrkelig overdrev
5 ha strandeng
Lb-nr. 7
Lodsejerens krav 20.500 kr.
2,7 ha opdyrkelig overdrev
1 ,4 ha strandeng
Lb-nr. 8
Lodsejerens krav 45.500 kr.
Ejendommen er omfattet af tidligere frednings-
deklaration med tillade~se til opdyrkning.
1 ha opdyrkelig overdrev
Lb-nr 9
Lodsejerens krav 31.100 kr.
1,6 ha landbrugsareal
4,1 ha strandeng

8.000 kr.

13.500 kr.
700 kr. 14.200 kr.

5.000 kr.

1.600 kr.
2.050 kr. 3.650 kr.
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Lb-nr. 10
Lodsejerens krav 4.000 kr.
l ,l ha strandeng

Lb-nr. 11
Lodsejerens krav 2.700 kr.
0,9 ha strandeng. Minimumserst.

Lb-nr 12
Lodsejerens krav 13.200 kr.
4,4 ha strandeng

Lb-nr. 13
Lodsejerens krav 21.300 kr.
1,5 ha opdyrkeligt areal
2,1 ha strandeng

Lb-nr. 14
Lodsejerens krav 3.600 kr.
1,2 ha strandeng

Lb-nr. 15
Lodsejerens krav 96.000 kr.
3 ha strandeng
2,1 ha landbrugsareal
220 meter sti a 15 kr.

Lb-nr 16
Intet erstatningskrav

550 kr.

500 kr.

2.200 kr.

7.500 kr.
1 .050 8.550 kr.

600 kr.

1 .500 kr
2.100 kr.
3.300 kr. 6.900 kr .

Lb-nr. 17

0,1 ha strandeng og bådeplads. Minimumserst.

Lb-nr. 18
150 meter sti med offl. adgang
90 meter ny sti
ulempe pgr. af udsigts- og
opholdsareal

500 kr.

1.500 kr.
1.350 kr.

2.000 kr. 4.850 kr.
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Lb-nr. 19
LOdsejerens krav 19.680 kr.
0,1 ha strandeng. Minimumserst. 500 kr.

Lb-nr. 20
2 .ha strandeng 1.000 kr.

Med hensyn til Ib-nr. 21, 22, 23 og 24 bemærkes, at der ved sa-
gens rejsning foreslå et projekt fra ejeren af matrn. nr. 25-1
Kostræde til inddigning og afvanding af strandengen. Da det må
antages, at de tilstødende arealer af matr, nr. 20-b, 21 og ll-a
ville indgå i projektet finder nævnet, at ejerne af disse 4 strand-
engsparceller har haft en berettiget forventning om at kunne gen-
nemføre opdyrkning af dele af strandengene, findes der at burde
tillæges ejerne af disse arealer 2.000 kr. i erstatning pr. ha
strandeng, beliggende landværts strandbeskyttelseslinien.

Lb-nr. 21
Lodsejerens krav 55.790 kr.
2,4 ha a 2.000 kr. Forventningsværdi

4.000 kr.
5.800 kr.
1.000 kr.

11 ,6 ha strandeng
Udgift til dræningsprojekt 11.600 kr.

Lb-nr. 22
Lodsejerens krav 27.900 kr.
2 ha a2.000 kr. forventningsværdi

3,9 ha strandeng
4.000 kr.
1.950 kr. 5.950 kr.

Lb-nr. 23
Lodsejerens krav 29.500 kr.
3,9 ha forventningsværdi
2 ha strandeng

7.800 kr.
1 .000 kr. 8.800 kr.

Lb-nr. 24
Lodsejerens krav 37.000 kr.
4,3 ha forventningsværdi
3,1 ha strandeng

8.600 kr.
1 .550 kr. 10.150 kr.
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Lb-nr. 25
Lodsejerens krav 9.900 kr.
3,3 ha strandeng 1,650 kr.

Lb-nr 26
Lodsejerens krav 30.000 kr.
6 ha strandeng 3.000 kr.

Lb-nr. 27
Lodsejerens krav 4.000 kr
1 ha strandeng, minimumserstatning
Lb-nr. 28
3 ha strandeng og bådeplads

500 kr.

1.500 kr.

Lb-nr. 29
Lodsejerens krav 5.500 kr.
1 ,1 ha strandeng 550 kr.

Lb-nr. 30
Lodsejerens krav 12.500 kr.
2,5 ha strandeng 1.250 kr.

Lb-nr. 31
Lodsejerens krav 21.000 kr.
4,4 ha rørsump og strandeng 2,200 kr .

Lb-nr. 32
lodsejerens krav 7.500 kr
2,5 ha strandeng 1.250 kr.

Lb-nr. 33
Lodsejerens krav 75.000 kr.
Ejendommen er ved tidligere fredning pålagt byggeforbud.
0,7 ha skov 3.500 kr.
10,3 ha strandeng 5.150 kr. 8.650 kr.
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Lb-nr. 34
11 ,5 ha strandeng
3,2 ha skov

5.750 kr.
16.000 kr. 21. 750 kr.

Der tilkendes kontoret for Landboret, Kongsgårdsvej 28, Viby J

i sagsomkostninger 4.000 kr. og advokat Kristian Mogensen, Køben-
havn 2.000 kr.
Erstatningsbeløbene forrentes med den til en hver tid fastsatte
officielle diskonto med tillæg af 1% årlig fra afsigelsen af
denne kendelse at regne.
Da fredningen ikke findes at medføre forringelse af pantesikker-
heden i ejendommene, kan erstatningsbeløbene udbetales til ejerne.
Det samlede erstatningsbeløb med tillæg af omkostninger udgør
herefter ialt 175.925 kr. der udredes af staten med 75% og Stor-
strøms amtskommune med 25%.
Nævnets afgørelse vedrørende erstatningsspørgsmålene vil i med-
før af naturfredningslovens §25 være at forelægge overfrednings-
nævnet til prøvelse.
Denne kendelse kan af de klageberettigede, herunder de berørte
lodsejere indbringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13,
1256 København K inden 4 uger fra den dag, da pågældende har
modtaget udskrift af kendelsen .
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REG. NR.
Ar 1990 den 21. marts kl. 14.15 afholdt nævnet besigtigelse i

Jarsskov.
Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen, det amtskom-

munale medlem Vagn Hansen og det kommunale medlem Henning Nielsen.
Der foretoges

Fr.s. 1/90 jf. 230/80 Godkendelse af opstilling af fugle-
tårn i udkanten af Jarsskov, matr.
nr. 46-c Vester Egesborg (Fredet
areal ved DybsØ Fjord).

I

Der fremlagdes:
- Skrivelse af 3/1 1990 med bilag fra Storstrøms amtskommune, Landskabs-

kontoret.
Overfredningsnævnets afgørelse af 25/10 1988 om fredning af arealer

ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså og Vordingborg kommune var til stede.
For Gavnø Godskontor mødte Mogens Povelsen.
For Storstrøms amtskommune mødte landskabschef Iver Matzen, land-

skabskontoret.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Poul Sander Nielsen.
For Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøms amt mødte Jens Morten-

sen.

•

Endvidere mødte en af jagtlejerne, John Andersen.
Der foretoges besigtigelse i Jarsskov af placeringsmuligheder for

fugletårn(e) .
Det oplystes, at en placering på østsiden af Jarsskov vil give

glimrende muligheder for at studere svømmefugle, mens en placering på
vestsiden af skoven vil give mulighed for at studere de fugle, som op-
holder sig i engene og vandhullerne der.

Iver Matzen anførte, at landskabskontoret var af den formening,
at fugletårnet burde opføres på vestsiden af Jarsskov, men at kontoret
dog ikke skulle udtale sig imod, at der ligeledes opføres et fugletårn
på østsiden af skoven.

Jens Mortensen bemærkede, at Dansk Ornitologisk Forening gerne så
en placering både på øst- og vestsiden af Jarsskov.

Mogens Povelsen bemærkede, at ejeren efter omstændighederne ikke
ville udtale sig imod, at der placeres et fugletårn både på øst- og
vestsiden af skoven.

Efter forhandling enedes parterne om, at fugletårnet på østsiden
af Jarsskov placeres, som angivet på det med skrivelsen af 5/1 1990

",Ii.

fra Dansk Ornitologisk Forening medfulgte kort angivet som l, mens
fugletårnet på vestsiden af skoven placeres mellem 2 og 3 - som angivet
på førnævnte kort - i skovbrynet umiddelbart syd for den nuværende fold-
indhegning.



I

•

Fredningsnævnet godkendte disse placeringer af fugletArne og med-
delte dispensation fra naturfredningslovens § 46 og § 47 og fra Over-
fredningsnævnets kendelse.

Ulf Andersen.
fmd. JUR/ bk

Frem-

sendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgø-
relsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 26. marts 1990.

~And~
fmd.

Udskriften er sendt til:
Gavnø Godskontor, Gavnø, 4700 Næstved,
Fladså kommune, Pederstrupvej l, Mogenstrup, 4700 Næstved,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.,
Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøms amt, Ferskenvej 175, 4700
Næstved

')""'!. "1!'~'·t
~ { ". ;oJ.,),j

Miljøministeriet .
Skov- og NaturstyreIsen
J.nr. SN I3> \ \ IS -
Akt 0001

. nr. ~~ 1-
Bil. t5Modtage~ i
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STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

LANDSKABSKONTORET

fredn.n. j S:~'iS:',.~. r.. f. i '" Å /'10

D 0"0 3 ~~N.1990
• J'~~70-52-353-5-1988

Bedes anført ved enhver henvendelse

·/ .

·/ .

·/ .

I

•

r JSA/el,

Fredningsnævnet Nord
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg

L.

MODTAGET

U 3 JAN. ',~90
f.\OMMEHc.N

,VORDINGBORG
.J

PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TELEFON 0332 32 32
TELEFAX 03858029
TELEX 47410

Vedr.: godkendelse af fugletårn på fredet område.

I henhold ti10verfredningsnævnets afgØrelse af 25. oktober
1988 om fredning af DybsØ Fjord, ansøger Storstrøms amt om
godkendelse til at opstille et 5,30 m hØjt fugletårn i udkan-
ten af Jarsskov på matr.nr. 46-c.

loverfredningsnævnets afgørelse § 4 nævnes, at "der med
fredningsnævnets godkendelse kan opstilles et fugleobserva-
tionstårn i udkanten af skovbrynet ved Jarsskov". - (Der
præciseres ikke nærmere, hvor i skovbrynet, det kan placeres).

Den ovenfor anfØrte placering af fugletårnet på vestsiden af
Jarsskov, har været forelagt ejeren, som dog ikke af hensyn
til jagt og publikum Ønsker fugletårnet her, men på Østsiden
af Jarsskov?

Landskabskontoret skal til dette anfØre, at der under hele
fredningssagens rejsning kun har været tale om en placering af
fugletårnet, nemlig på vestsiden af Jarsskov. - Dette kommer
tydeligt til udtryk i fredningsnævnets kendelse af 10. septem-
ber 1986, § 10, "Amtsrådet skal dog efter fredningsnævnets
godkendelse kunne opstille et observationstårn til iagttagelse
af fuglelivet ved vestsiden af Jarsskov ... ".

MIIJømfnfsteriet, J. nr. SN \ ~ \ \\5 -O 00 I
2 7 N:IR. 1990

1\Kf. n'f. ~ ~ ~



et Også på overfredningsnævnets fredningsbesigtigelsesmøde blev
det nævnt, at fugletårnet kunne placeres på vestsiden af
Jarsskov.

Landskabskontoret mener derfor pricipielt, at fugletårnet bør
opfØres der, hvor det hele tiden har været tale om, at det
skulle opfØres, nemlig på vestsiden af Jarsskov. Landskabskon-
toret har dog ikke noget imod, at der også kan opfØres et
fugletårn på Østsiden af Jarsskov, såfremt ejeren Ønsker
dette.

•./ . Der vedlægges Dansk Ornithologisk Forenings bedØmmelse af
fugletårnplaceringerne i området.•• Med venlig hilsen

•
•
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2 7 flt"IR. 1990
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GAVN0 GODSKONTOR
Gavnø

-l700 Næstved Tlf. (03) 8002 00 Giro 730 29 03

28. marts 1989

,
i

I
f
}
l
l

I
I
I

Storstrøms Amtskommune
Landskabskontoret
Parkvej 37
4800 NykØbing F.

FOTOKOPI
Storstrøms amtskommune

Landskabskontoret

J.nr. 8-70-52-353-5-1988 - fugletårn DybsØ Fjord

Med henvisning til Deres brev af 17.3.89 vedrØrende
placering af fugletårn må vi herfra konstatere, at
det med kryds foreslåede- alternativer uhensigtsmæssigt
af fØlgende årsager:
1. Skovvejen til tårnet går gennem jægernes fasanopdræt-

ningssted.
2. Afstanden fra parkeringsplads er alt for lang.
3. Oversigtsforholdene er for ringe, der er stort set

kun udsigt over land til Basnæs by.
4. Der er efter vor mening større fugleliv og dermed

større udbytte for ornitologer mod øst.

vi vil herfra foreslå, at man forinden opsætning ret- / J/J
ter henvendelse til ornitologer eller andre fugleken- .U1,f

dere, således at også brugerne for lejlighed til at
udtale sig om placeringen. ----'\

MODTAGET
3 O MAR. 1989

STORSTRØMS AMTSRÅD
J.nr. ~-%-.re-Dn-r-t9Æf
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UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET l

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1990 den 25. juli
af fungerende formand for
Fr.s. 58/90

foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
fredningsnævnet Jan Uffe Rasmussen

Ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af
25/10 1988 om fredning af arealer
ved Dybsø Fjord til lovliggørelse
af opgravet vandhul pA matr. nr.
9-a Basnæs by, Vejlø.

Der fremlagdes:
- Kopi af skrivelse af 31/5 1990 fra Storstrøms amtskommune, land-

skabskontoret til Gavnø Godskontor.
- Ansøgning af 11/6 1990 fra jagtlejer Hans Axel Jessien med påteg-

ningsskrivelse af 18/6 1990 fra Storstrøms amtskommune~ landskabs-
kontoret.

- Skrivelse af 22/6 1990 fra Gavnø Godskontor.
- Skrivelse af 26/6 1990 fra nævnets formand med tiltrædelseserklæ-

ring fra det amtsrådsvalgte medlem.
- Skrivelse af 10/7 1990 fra nævnets formand med tiltrædelseserklæ-

ring fra det lokalvalgte medlem.
Nævnet meddelte herefter dispensation fra den tinglyste fred-

ningskendelse til det ansøgte på vilkår,
at der ikke finder udsætning og fodring af ænder sted i vandhullet,
at den opgravede jord og vandhullets bredder bliver jævnet til et

jævnt skrånende (max. 30 grader) terræn ned imod vandhullet, sA-
ledes at der ikke fremstår volde af opkastet materiale i ter-
rænnet, og

at fremtidig vandhulspleje finder sted i vinterhalvåret.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Jan Uffe Rasmussen.
fg. fmd.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN .1\'"2-11 Ir;,- &'" 17'1
Akt. nr. 21

/8K

Frlllf:'
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•

sendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 25. juli 1990.

Uffe Rasmussen.
fg. fmd.

Udskriften er sendt til:
Jagtlejer Hans Axel Jessien, Englebjergvej 6, 4700 Næstved,
Gavnø Godskontor, Gavnø 2, 4700 Næstved,
Næstved kommune, Brogade 2, 4700 Næstved,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.

(.
".

Modtaget I
Skov- og (~2.~LlrS·./rets~m

2 6 JULI L~O

c
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Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

- ,. APR. 1991
REG.NR. (7~8",OO

U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRøMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 3. april foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 4/91 An søg ning om dispensation fra Ove.rfredningsnævnets
kendelse af 25/10 1988 om fredning af strandengs-
arealer ved Dybsø Fjord til opsætning af en vand-
pumpe for vindkraft på matr. nr. 15 a Ring by,
Hammer og tilladelse til opsætning af et kreatur-
hegn og afgræsning af strandengsarealet med får på
matr. nr. 26 0bjerggård Hgd., Hammer (l Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 25/10 1988 formentlig
fejlagtigt benævnt matr. nr. 26 b 0bjerggård Hgd.,
Hammer.) .

I

Der fremlagdes:

- Ansøgning af 17/1 1991 fra landskabskontoret.

•
Kopi af nævnets brev af 23/1 1991 til ejeren af matr. nr. 26
0bjerggård Hgd .

Nævnets formand bemærkede, at det lokalvalgte medlem fra Fladså kom-
mune og det amtsrådsvalgte medlem telefonisk har erklæret, at de ikke
har noget at indvende mod det ansøgte.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation til at der opsættes en vandpumpe for vandkraft på
matr. nr. 15 a Ring by, Hammer og godkendte, at der opsættes et krea-
turhegn og at der foretages afgræsning med får på strandengsarealet
på matr. nr. 26 0bjerggård Hgd., Hammer.



I

•

~ævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar.

Ulf Andersen.
fmd. /bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s modtagelse
indbringes for Overfredningsnævent, Slotsmarken 15,: 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-
fæste s af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts no!dlige fredningskreds.
Vordingborg, den 3. april 1991.

~An~

fmd.

Udskriften er sendt til:

Hr. Kaj Hansen, Ring Vejlebro 1, 4750 Lundby,

Fladså kommune, Pederstrupvej 1, Mogenstrup, 4700 Næstved,

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Ar 1993 den 12. november foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

"

Fr.s. 38/93 Jf. 39/93 Ansøgning om dispensation fra Overfrednings-
nævnets kendelse af 25/10 1988 til nedgrav-
ning af et lyslederkabel på matr. nx. 12 Ko-
stræde by, Køng, Kostræde Byvej 39.

.. Der fremlagdes:

- Skrivelse af 25/10 1993 med bilag fra landskabskontoret.

- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation hertil. Det er et vilkår, at det opgravede
areal retableres fuldstændigt efter gravearbejdet, og der må ikke
etableres bygninger eller lignende i tilknytning til anlægget.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Ulf Andersen.
fmd. /bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslavens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

Miljøroinisteriet
Skov- og Naturstyrelsen

_J.nr. SN \ 'l\\/5- O O 2.. \
.. Akt nt ~

O-ts h) /~ {t!;--O();;t /
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørel-
sen stadfæstes af Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt
Vordingborg, den 15.11.93.

~nd!=-
fmd.

Udskriften er sendt til:

.. KTAS, Teledivisionen, Teglholmsgade 1, 2450 København SV,

Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg,

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.



UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Ar 1993 den 12. november foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af.formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 38/93 jf. 39/93 Ansøgning om dispensation fra Overfrednings-
nævnets kendelse af 25/10 1988 til nedgrav-
ning af et lyslederkabel på matr. nr. 46 e
Vester Egesborg by, Vester Egesborg.

.. Der fremlagdes:

- Skrivelse af 25/10 1993 med bilag fra landskabskontoret.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation hertil. Det er et vilkår, at det opgravede
areal retableres fuldstændigt efter gravearbejdet, og der må ikke
etableres bygninger eller lignende i tilknytning til anlægget.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Ulf Andersen.
fmd. /bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveises modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København 0. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

/



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

REG. NR. 11t.(~·00·

År 1996, den
Vordingborg af
Andersen:

l. november, foretoges på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr,s. 36/96 Ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets afgørelse
af 25. oktober 1988 om fred-
ning af arealer ved Dybsø Fjord
til oprensning/uddybning af
grøft ved Jars Skov og i for-
bindelse hermed fjernelse af
5 - 10 buske/småtræer i grøf-
tekanten.

•
Der fremlagdes:

skrivelse af 25. september 1996 med bilag fra
Storstrøms Amt,
skrivelse af 29/9 1996 fra Gavnø Skovdistrikt,
skrivelse af 8/10 1996 fra Storstrøms Amt, Natur-
og plankontoret og tiltrædelseserklæringer fra
nævnets øvrige medlemmer,

• Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen aw:
J,nr.Sl\I1996- \1\\ J.; ·000('1 "

Akt. nr. \

Ulf Andersen
fmd.

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.



•
L

2 .
3.

4.

5.

6.

7 .

•

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 1. november 1996.

~An~
fmd .

Udskrift er sendt til:

Gavnø Skovdistrikt, Skovfogedvej 11, Vejlø, 4700 Næstved
Fladså kommune, Mogenstrup, 4700 Næstved
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-353-22-1996
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh.K.
(+ diverse bilag)

Henning Nielsen, Brøderupvej 24, 4733 Tappernøje
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55361710

~,

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Mandag den 14. marts 2005 foretoges på dommerkontoret af formanden, dommer Ulf
Andersen:

• Fr.s. 5/05 Sag om etablering af et ca. 200 m2 vandhul ved Stejlebanke på matI. nr. 28 b,
V.Egesborg, Svinøvej 76, 4750 Lundby, der fredet ved Overfredningsnævnetsafgørelse af
25. oktober 1988.

Der fremlagdes :

Mail af 18. februar 2005 med bilag fra Storstrøms amt.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet dispensation hertil fra
afgøreIsens § 3. Afgørelsen er begrundet i, at etablering af et vandhul giver mulighed for
fortsat afgræsning og dermed for pleje og beskyttelse af naturen i overensstemmelse med
fredningens formål.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskyttelses-
lovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det 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
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•

,

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 Storstrøms amt den 14. marts 2005.

~lf~
formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Peter Søgaard Nielsen, Svinøvej 76, 4750 Lundby.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening i Præstø/Fladså, c/o Dorthe Nielsen,
Hastrupvej 14,4720 Præstø.
Fladså kommune, Pederstrupvej 1, Mogenstrup, 4700 Næstved.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Uffe Busk Andersen, Rønnedevej 39, Engelstrup, 4733 Tappernøje.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby.

http://www.nkn.dk








Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99 68 52 00
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster.

FN-SSJ-20-2018  Ansøgning om dispensation til renovering af en mølle beliggende på et areal om-
fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. oktober 1988 om fredning af arealer ved Dybsø 
Fjord. Renoveringen består bl.a. af isætning af nye vinduer, heraf et større glasparti i facaden mod 
vandet.

Gavnø Gods har som ejer af ejendommen den 2. juli 2018 søgt om dispensation til renovering af 
Nymøllen ved Dybsø Fjord. Møllen er ikke fredet. De påtænkte restaureringsarbejder er udskiftning 
af facadedele, isætte nye vinduer med samme størrelse og udformning som de gamle, udskifte tag 
uden at ændre i forhold til tagkonstruktionen og husets højde. 

Fredningens formål er at bevare karakteren af den landskabelige helhed, som Dybsø Fjord og dens 
kyster tilsammen udgør, at beskytte og bevare levemulighederne for det vilde plante- og dyreliv i 
området og at muliggøre naturpleje til støtte herfor. Fredningen har endvidere til formål at regulere 
almenhedens færdsel og ophold i dele af området. Der må ikke foretages yderligere bebyggelse af 
området.

Fredningen indeholder ikke bestemmelser, der stiller krav til, begrænser eller forbyder vedligehol-
delse af bygninger inden for fredningen.

Møllens placering fremgår af nedennævnte kort, markeret ved rød prik.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

Da det ansøgte alene vedrører renovering af møllen findes det ikke at kræve dispensation fra fred-
ningsdeklarationen.



Fredningsnævnet foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsor-
den for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse eller møde. 

Med venlig hilsen 
Kirsten Linde 

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 klagenævnet, 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 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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. august 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, 
Gavnø Godskontor, Helle Reedtz-Thott
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 22. marts 2021 
 
 
 
 
 
FN-SSJ-22-2020 Ansøgning om dispensation til oprensning af en sø og 
etablering tre nye søer ved Vester Egesborg, på ejendommen Gadevang 
11, 4700 Næstved, matr.nr. 1, 4b og 16b, Vester Egesborg By, Vester 
Egesborg. 
 
Næstved Kommune har den 13. maj 2020 videresendt en ansøgning fra 
Amphi Consult ved Peer Ravn på vegne af Peder M. Spandet om tilladelse til 
oprensning af en sø og etablering af tre nye søer på ejendommen Gadevang 
11, Vester Egesborg. 
 
En del af ejendommen ligger inden for fredningen omkring Dybsø Fjord, jf. 
Overfredningsnævnets kendelse af 25. oktober 1988. 
 
Formålet med oprensningen af søen og etableringen af de tre nye søer, der 
gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Storstrøm og Næstved 
Kommune i forbindelse med Næstved Kommunes deltagelse i Eu-Lifeprojek-
tet ”SemiAquaticlife”, er at støtte klokkefrø og stor vandsalamander, som er 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169. Samtidig under-
støtter naturplejeprojektet paddearter som grønbroget tudse, som på det nær-
liggende Svinø har en af sine største østdanske bestande. Alle tre paddearter 
er omfattet af EU-Habitatdirektivets særlige beskyttelse. 
 
Arealet ligger i eller i forbindelse med Natura 2000-område nr. 169,”Havet 

og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”. Natura 2000-om-
rådet er yngle- og rasteplads for følgende paddearter omfattet af EU-Habitat-
direktivets bilag II og IV, klokkefrø, stor vandsalamander, løvfrø, løgfrø, 
spidssnudet frø, springfrø, grønbroget tudse og strandtudse. Det er i ansøg-
ningen oplyst, at oprensningen af en sø og etablering af tre nye søer på de 
afgræssede slette- og overdrevsarealer udover at medvirke til at sikre padde-

 



bestandene gunstig bevaringsstatus også vil også være berigende for den ge-
nerelle biodiversitet. Særligt forskellige arter af ynglende og trækkende va-
defugle vil blive begunstiget. Der blev ikke observeret sårbare plante- eller 
dyrearter på selve de foreslåede lokaliteter under besigtigelser den 17. marts 
og den 3. maj 2020. 
 
Søerne omfattet af ansøgningen er på et luftfoto (grøn=oprensning, blå=etab-
lering) indtegnet således: 
 

 
 
Fredningsnævnet lægger herefter til grund, at det alene er søerne nr. 3 og 4, 
der ligger inden det fredede område, mens søerne nr. 1 og 2 ligger udenfor. 
 
Det fremgår i øvrigt af ansøgningen, at sø nr. 3 etableres på et græsningsareal, 
som afgræsses af kreaturer. Søen får en størrelse på ca. 300 m2 med svagt 
skrånende bredder og en dybde på 1,2 m og etableres ved attre3 tidligere 
vandfyldte sprængningshuller sammenlægges til en større sø. De tre spræng-
ningshuller står ofte vandfyldte i foråret således at padderne lægger æg, men 
sprængningshullerne tørrer ud tidligt på sommeren således at paddeynglen 
dør, før den når at forvandle sig. Det opgravede materiale skal transporteres 
bort fra engen og udjævnes og indpasses topografien på det nærliggende, ikke 
beskyttede sletteareal. 
 
Sø nr. 4 er en større, meget lavvandet sø som var helt udtørret efter den lange, 
varme, tørre sommer 2018. Det er meget vigtigt at søen uddybes lidt, da den 
efterhånden tørrer mere og mere ud pga. ophobning af organisk materiale, 
hvilket betyder at haletudser og salamanderlarver tørrer ud inden de når at 
forvandle sig. Søen skal uddybes med 40 cm. 
 
Formålet med fredningen omkring Dybsø Fjord, jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 25. oktober 1988, er navnlig at bevare karakteren af den landska-
belige helhed af fjorden og kysterne, at beskytte og bevare levemulighederne 
for det vilde plante- og dyreliv i området og at muliggøre naturpleje til støtte 
herfor. 
 
Efter fredningsbestemmelsernes § 2 og § 3 skal det fredede område bevares 
i dets nuværende tilstand, og der må ikke foretages terrænændringer. Der må 
ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning eller anlægges nye di-
ger. 
 



Som anført ovenfor ligger de ansøgte søer nr. 1 og 2 uden for det fredede 
område og dermed også fredningsnævnets kompetence. 
 
For så vidt angår de ansøgte søer nr. 3 og 4 finder fredningsnævnet, at det 
ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål og ikke indebærer 
forringelser mv. for de interesser, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter tilladelse til de ansøgte søer nr. 3 og 4, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


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 22. marts 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 
Ansøgeren 
Amphi Consult ved Peer Ravn 
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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. juni 2021  

 

FN-SSJ-14-2021 ansøgning om lovliggørende dispensation fra fredning af 

Dybsø fjord til træbro i strandeng 

 

Den 3. juni 2021 kl. 11 holdt Fredningsnævnet møde på Jarskovvej 14, Næstved i 

sagen. 

Ansøgning om dispensation fra Næstved Kommune Center for Plan og Miljø 

Team Natur og vand på ejeren Gavnø Gods vegne til en træbro i strandeng på 

matr. nr. 46 f, Egesborg by, V Egesborg Jarskovvej 14, 4700 Næstved, 

Der er omfattet af fredningen af Dybsø Fjord. 

Til stede var  

- fra Fredningsnævnet som stedfortræder for formanden Mogens Pedersen 

og nævnsmedlemmerne Erling B. Nielsen og Sidsel Munch. 

- For Næstved Kommune natursagsbehandler Lone Reersø Hansen 

- For ejeren Gavnø Gods Inspektør Lars Rasmussen 

- Miljøstyrelsen var indkaldt, men ikke repræsenteret. Styrelsen har afgivet 

en udtalelse 18. maj 2021. 

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen af Danmarks Natur-

fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet var ind-

kaldt, men ingen af dem var repræsenteret eller havde ytret sig på anden 

måde. 

Stedfortræderen for formanden efterlyste kommunens udtalelse, om kommunen 

vurderede, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, var opfyldt. 

Lone Reersø Hansen svarede, at Næstved Kommune havde afgivet høringssvar 

20. maj 2021. Hun havde medbragt et eksemplar af høringssvaret på papir. Næv-

nets medlemmer fik adgang til at læse svaret. 

Broen blev besigtiget. 

Ingen ønskede at ytre sig yderligere. 

Nævnet vedtog en afgørelse. 

 



Stedfortræderen tilkendegav, at afgørelsen vil blive udsendt snarest muligt og, at 

afgørelsen først gælder fra klagefristens udløb ellers fra en klage er endeligt af-

gjort. 

Sagen udsat 

Mogens Pedersen 

 

Dispensationsafgørelse 

Forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Fal-

ster. 

Den 22. juni 2021 har Fredningsnævnet truffet afgørelse i sagen FN-SSJ-14-2021 

Ansøgning om dispensation fra Næstved Kommune Center for Plan og Miljø 

Team Natur og vand på ejeren Gavnø Gods vegne til en træbro i strandeng på 

matr. nr. 46 f, Egesborg by, V Egesborg Jarskovvej 14, 4700 Næstved, der er om-

fattet af fredningen af Dybsø Fjord. 

Ved et brev af 22. marts 2021 skrev Næstved kommune til Fredningsnævnet: 

”… 

 I forbindelse med en lovliggørelsessag, er Næstved Kommune blevet opmærk-

somme på, at en træbro inden for ovennævnte fredning kræver dispensation fra 

Fredningsnævnet. Broen beskrives nærmere på side 2.  

Ejer er Gavnø Gods, Gavnø 2, 4700 Næstved. Ejer får kopi af dette brev.  

Ejer har i en mail den 16. marts 2021 givet fuldmagt til, at Næstved Kommune 

kan søge dispensation på ejers vegne.  

Broen kræver dispensation  

Næstved Kommunes Åben land-gruppe har som tilsynsmyndighed på fredningen 

vurderet, at broen er omfattet af fredningsbestemmelserne og kræver dispensation. 

De har den 10. marts 2021 skrevet til os:  

Da der ikke er tale om vedligeholdelse af en bro men en genopførelse (med en an-

den placering), vurderer vi, at broen vil kræve en dispensation fra fredningen.  

Vi mener ikke, den er undtaget fra fredningen, da § 4 bl.a. angiver:  

”Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg”  

Der er ikke angivet en bagatelgrænse, og når man ser på de dispensationer, der 

er givet fra fredningen, er der fx en dispensation til et nedgravet lyslederkabel. 

Det ansøgte  

Broen er placeret som vist i figur 1 og 2.  



 

 

Side 2 af 4 

 
 
Broen er placeret som vist i figur 1 og 2. 
 

 

Figur 1  

 
Figur 2  



 

Figur 1. Oversigtskort med søens placering med rød prik.  

 

 

Figur 2. Placering af broen på luftfoto 2018. 

Der er tale om en træbro ca. 10 m lang og 0,6-0,7 m bred. Den nuværende bro er 

opført i 2014-2015 ifølge Næstved Kommunes flyfotogennemgang. 



 

Figur 3. Foto fra Næstved Kommunes tilsyn i 2014.  

Ejer har oplyst, at der ifølge jagtlejer på området blev opført en bro i træ allerede i 

1978-1979, og at broen løbende er renoveret.  

Næstved Kommune har på den baggrund foretaget en intern flyfotoscreening, der 

viser fotos af en bro tilbage i 1985. Broen har de følgende år haft lidt forskellig 

placering. I nogle perioder er broen ikke synlig på luftfotos. Vi vedlægger notat 

med vores luftfotogennemgang.  

Næstved Kommunes Åben land-gruppe har som sagt vurderet, at der ikke er tale 

om renovering af en bestående bro men en genopførelse med en anden placering.  

På den baggrund er det vurderet, at broen kræver dispensation fra fredningen.  

Vurdering af en eventuel dispensation  

Fredningen har til formål at bevare karakteren af den landskabelige helhed, som 

Dybsø Fjord og dens kyster tilsammen udgør, at beskytte og bevare levemulighe-

derne for det vilde plante- og dyreliv i området og at muliggøre naturpleje til 

støtte herfor. Fredningen har også til formål at regulere almenhedens færdsel og 

ophold i dele af området.  

Næstved Kommune mener ikke, at broen strider mod fredningens formål, og vi 

har derfor ikke indvendinger imod en eventuel dispensation fra fredningen. Det er 

vores vurdering, at broen mht. materialevalg og udformning indgår naturligt i 

landskabet.  

Der er offentlig adgang på arealet uden for græsningssæsonen jf. naturbeskyttel-

seslovens § 24, og det er vores vurdering at broen forbedrer mulighederne for, at 

gående kan færdes på arealet. Samtidig kan broen være 

med til at koncentrere færdslen i bestemte områder og friholde andre områder af 

strandengen for forstyrrelser.  

Der er tale om en lovliggørelse: Myndighederne skal behandle ansøgninger om 

lovliggørende dispensation på samme måde, som hvis der var søgt forudgående. 

Det er vores vurdering, at Næstved Kommune også kunne have anbefalet en di-

spensation, hvis der var søgt forudgående.  

Ejer har anført, at der er tale om et reversibel forhold: Broen kan fjernes igen, og 

der opstår ikke varig skade på vegetation eller landskab.  

 



Øvrige nødvendige tilladelser  

Broen ligger på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 som 

beskyttet strandeng. Næstved Kommunes naturmyndighed har vurderet, at broen 

er lovligt bestående i forhold til § 3.  

Kystdirektoratet har vurderet, at broen kræver dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen). Ejer har søgt Kystdirektoratet om lovlig-

gørende dispensation den 9. marts 2021. 

…” 

 

Fredningsnævnet har bedt kommunen udtale sig, om kommunen vurderer, at be-

tingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 er opfyldt. 

 

Kommunen har i et brev af 20. maj 2021 skrevet: 

”…  

Væsentlighedsvurdering i forhold til habitatreglerne  

Ad 1) Natura 2000-områder  

Det ansøgte ligger indenfor Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde og er omfattet af både  

Fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148.  

Fuglebeskyttelsesområdet skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert 

område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter.  

I området F81 er det især engsnarre og mosehornugle, der skal tages særligt hen-

syn til. Dvs. at de ikke må forstyrres og at deres levesteder ikke må forringes.  

Engsnarre kræver store uforstyrrede moser og enge (20 ha). Engsnarren yngler 

sent og ynglelokaliteten skal være uforstyrret 15. maj til 1. august. (Høslet skal 

tages sent). 

Mosehornugle:  

Bestanden svinger efter dens fødegrundlag (gnavere), og uglen bruger et stort om-

råde (min 200 ha) til fourageringsområde, her skal vegetationen i yngleperioden 1. 

marts til 15. juli være lav (25 cm). Reden er på jorden og skal i yngleperioden 

være uforstyrret med lav vegetation.  

Fuglearternes levesteder er ikke kortlagt som led i den statslige levestedskortlæg-

ning af arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.  

Ejer har oplyst, at der kun uden for græsningssæsonen er offentlig adgang for gå-

ende på arealet. Derfor vurderer vi, at gående som benytter den lille træbro ikke 

vil have nogen forstyrrende effekt på de ynglende fugle.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområde H148 se i tabellen herunder: 

 



Tabel 1. Udpegningsgrundlag for H148, MST: 

 

Det konkrete sted, omkring broen, har Miljøstyrelsen kortlagt habitatnaturtyperne 

1330 Strandenge og 6230 Kalkholdigt overdrev i mosaik med 6230 Surt overdrev. 

Se figur 1 på næste side. 

 

Figur 1. MST-kortlægning af terrestriske naturtyper 2016-2019. Gul skravering = naturtyper med 

moderat naturtilstand, Grøn skravering = Naturtyper med god naturtilstand. Området med natur-

typen kalkoverdrev består af en mosaik af naturtyperne kalkoverdrev (70%) og surt overdrev 

(30%). 

Det er vores vurdering, at broen ikke i sig selv vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af naturtyperne strandeng og kalkoverdrev, som den berører.  

Broens beskedne dimensioner og konstruktion påvirker et meget lille areal af de 

beskyttede naturtyper.  

Vi antager, at broen i sig selv ikke medfører, at flere mennesker færdes på arealet, 

end hvis broen ikke var der. Da der desuden kun er adgang for offentlig færdsel 

uden for græsningssæsonen, vurderer vi, at den indirekte påvirkning af naturty-

perne fra gående vil være meget begrænset.  

 



Ad 2) Bilag IV-dyrearter  

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-

arter.  

Vi har udelukket, at paddearter som spidssnudet frø, springfrø og stor vandsala-

mander lever og yngler i søerne i strandengen, da de sandsynligvis har for højt 

saltindhold.  

I området generelt er det vores vurdering, at der kan være flagermus og markfir-

ben. 

Flagermusene vil især være knyttet til gamle træer med hulheder eller løs bark. De 

kan fouragere over strandengen, men har ikke leve- eller ynglested her.  

Markfirben kan forekomme i området. Arten er knyttet til tørre, sandede lokalite-

ter. Den vil formentlig kunne forekomme på dele af de arealer, som er registreret 

som kalkoverdrev i figur 1. På Kommunes foto fra 2014 i ansøgningsmaterialet til 

fredningsnævnet ses, at broen er anlagt på arealet med tætsluttende græsvegeta-

tion. Markfirben opholder sig, soler sig og lægger æg i bare sandede pletter på 

f.eks. heder, overdrev og skrænter. Vi vurderer, at det sted, broen er anlagt, ikke 

lever op til artens krav til leve- og ynglesteder.  

Vi vurderer at træbroen ikke vil have nogen indflydelse på dyrearter, omfattet af 

bilag 3 i naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter).  

Ad 3) Bilag IV-plantearter  

Vi vurderer, at der ikke forekommer plantearter omfattet af bilag 5 i naturbeskyt-

telsesloven (bilag IV-arter) i området.  

Samlet set vil den ansøgte bro efter vores vurdering ikke påvirke dyr eller planter 

omfattet af habitatbekendtgørelsen. 

…” 

 

Fredningsnævnet har besigtiget broen og det omliggende areal 3. juni 2021. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Fredningens formål er at bevare karakteren af den landskabelige helhed og be-

skytte og bevare levemulighederne for det vilde plante- og dyreliv i området og at 

regulere almenhedens færdsel og ophold i området. Der er efter naturbeskyttelses-

lovens § 24, stk. 5 kun offentlig adgang til arealet uden for græsningssæsonen. 

Det forudsættes derfor, at broen har begrænset anvendelse. Ejerens repræsentant 

beskrev broen som til brug for jægere, der skulle igennem et vådt område for at 

komme til en hochsitz. Vegetationen gav ikke indtryk af megen færdsel på stedet. 

Broen var udført i en træsort, der svarede til hegnspælene i området og svarede 

farvemæssigt til disse. Man skulle forholdsvist tæt på broen for at opdage den. 

Efter det anførte strider broen ikke mod fredningens formål. Broen medfører ikke 

forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller forstyrrelse for de arter, 

som området er udpeget for. 



Fredningsnævnet har efter besigtigelsen og kommunens udtalelse lagt til grund, at 

broen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelseslo-

ven eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation fra fredningen til, at broen kan 

blive liggende, som den er. 

Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. 

Dispensationen gælder først fra klagefristen på 4 uger er udløber og forudsætter, 

at der ikke klages. I modsat fald gælder den fra den endelige afgørelse af sagen. 

 

Erling B. Nielsen               Mogens Pedersen          Sidsel Munch 

 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger ef-

ter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-

kendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefri-

sten 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 na-

tur 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 indbe-

taler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-

veau). 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 selvbe-

tjening. 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 sa-

gen.  

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 udlø-

bet, 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 22. juni 2021.  

 

 

Mogens Pedersen 

Formandssuppleant 

 

Udskrift er sendt til: 

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø  

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening  

Dansk Ornitologisk Forening  

Friluftsrådet 

Næstved kommune, Birthe Hvarregaard  

Gavnø Gods, adm@gavnoe.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 17. juli 2022  
 
 
FN-SSJ  25-2021 – Anmodning om vurdering af minirenseanlæg mv. på 
ejendommen Vordingborg Landevej 32, 4700 Næstved (matr.nr. 44 V. 
Egesborg By, V. Egesborg). 
 
Næstved Kommune har den 4. juni 2021 anmodet fredningsnævnet om at vur-
dere en ansøgning om tilladelse til bundfældningstank og minirenseanlæg på 
Vordingborg Landevej 32 i forhold til fredningen af Dybsø Fjord (Overfred-
ningsnævnets kendelse af 29. oktober 1988). 
 
Det fremgår af supplerende oplysninger fremsendt den 19. august 2021, at 
minirenseanlægget og bundfældningstanken skal placeres uden for frednin-
gen, men at der skal etableres en nedgravet kloak/et regnsvandsafløb, fra ejen-
dom til Kyllebæk Å inden for fredningen. Kloakrøret vil ikke være synligt 
efter etableringen, og brinken vil blive genetableret, som den er nu. 
 
Fredningsnævnet finder herefter, at det ansøgte (kloakrøret inden for frednin-
gen) ikke er omfattet forbuddene i fredningskendelsen mod terrænændringer 
(§ 3) og yderligere bebyggelse mv. og andre anlæg (§ 4). 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller 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. 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/
http://www.naevneneshus.dk/
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