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Akt: Skab	 nr.
(udfylde. al dommerkontoret)

Matr. nr. 14- b,"

Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge sogn

Tirsdag den 22. oktober 1918

Læs. nr. 618 1918-1919

Udskrift

af

Overfredningsnævnets Forhandlings- og kendelsesprotokol.

År 1918 den 27. september afsagdes overfredningsnævnet følgende

kendelse i sagen angående adgang til Næsby Strand i Stillinge sogn,

11,	 forelagt i henhold til naturfrednin slovens 16 og indanket af enke-

fru Hansine Andersen.

Foreløbig bemærkes, at der af overfredningsnævnets er tilveje-

bragt skriftlige erklæringer fra samtilige panthavere og andre be-

rettigede i ejendommen matr. nr . 41-b af Næsby by, Stillinge sogn,

hvorefter disse samtykker i, at den indankede kendelse i forhold ti

dem skal have samme retsvirkning, som om de havde været behørigt

indvarslede til det af fredningsnævnet den 8. december 1917 afholdte

møde,

Af hensyn til den af enkefru Andersen på ejendommen drevne virk-

somhed ved at holde badepensionat og afholdsbeværtning, findes det

at være at væsentlig interesse for hende, at der ikke gives alle og

enhver ret tilbadning fra hele den til ejendommen hørende strandbred,

men at der forbeholdes hende ret til at forbyde offentligheden adgang

til badning fra en dek af strandbredden. Da sådan ret passende findes

at kunne tillægges hende for den nordligste trediedels vedkommende,

vil den indankede kendelse være at forandre i overensstemmelse her-

med.

Jensen & Kjeldskov A/S, København.
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'øvrigt vil kendelsen være at stadfæste, dog således at den

alle og enhver tillagte ret til færdsel og ophold på strandbredden

vil være at begrænse således, at den omfatter hele den for plante-

vækst blottede strandbred, samt at det indenfor denne liggende be-

voksede ar al så bred en strækning, at den frie strandbred i alt

får en bredde fra havstokken af 25. m for den nordligste tredjedels

vedkommene og ikke under 3o m for den øvrige kyststræknings vedkom-

mende.

Thi	 eragte s:

Den af Fredningsnævnet for Sorø Amtsrådskred den 8. december 1917

afsagt kendelse angående adgang for offentligb.eden til den til

ejendommen matr. nr . 14-b af Næsby by, Stillin e sogn hørende

strandbred stadfæstes, dog således, at der kun gives alle og enhver

ret til badning fra de sydligste to tredjedele af strandbredden,
	 •

og således at den alle og enhver tillagte ret til færdsel og ophold på

strandbreden kun omfatter hele den for plantevækst blottede strand-

bred samt af det indenfor denne liggende bevoksede areal så bred en

strækning, at den frie strandbred i alt får en bredde fra havst9kken

af 25 m for den nordligste tredjedels vedkommende og ikke under 3o m

for den øvrige kyststræknings vedkommende.

At efterkomme under adfærd efter loven.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Overfredningsnævnet den 28. september 1918
	 •

Schrøder

Dags dato har undertegnede stævningsmand for Kjelstrup forkyndt

ovenstående kendelse for enkefru Andersen af Villadsensminde på

hendes bopæl personlig hvilke vi herved bekræfte iflge det af os

i retten aflagte løfte.

Keldstrup, den 14/lo 1918

Niels Navne	 Peder Frederiksen

Stævningsmændenes kompetance attesteres.

Antvorskov birks kontor Slagelse, den 15. okt. 1918

Victor. Evers



Bedes tinglæst som hæftelse på den enkefru Hansine Andersen

tilhørende ejendom matr. nr . 14-b af Næsby by, Stillinge sogn.

Retsanmærkning frafaldes.

Fredningsnævnet for Sorø Amtsrådskreds, den 16. oktober 	 1918

P.N. •

V. Baller, formand.

Læst inden Antvorskov birks ret den 22. oktober 1918, protokoll.

ptb. nr . 75 pag. 548 og tilført reg. fol. 371

• • •

Victor Evers

•



•

•

-REG. NR. 5
UDSICRIFT

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds.

,"

Aar 1917 den 8. December Middug Kl. 12 indfandt Frednings-
nævnet sig paa Næsby Strand: Formanden, det af Amtsraadet valgte
Medlem, cand. mag. la Cour samt det af Stillinge Kommune valgte Med-
lem, Gaardejer Emil Christiansen af Bildsø var mødt.

Der fremlagdes en Skrivelse af 15. September d.A. fra
Kon~unelærer Thorsen i ~lagelse, en Skrivelse af 26. September
fra samme, en Skrivelse af 7. Oktober d.A. fra Gaardejer Christian-
sen, og bemærkede Formanden, at han efter den Anledning de fremlagte
Breve giver, havde tilskrevet Slagelse Byraad med Forespørgsel, om
Byraadet tillægger Sagen Betydning for Slagelse Kommune samt i be-
kræftende Fald, hvilke Foranstaltninger Byraadet maatLe anse nødven-
dige til Formaalets Opnaaelse. Fra Slagelse Byraad var modtaget

.'

Skrivelse af 26. f.M. med l Bilag, der fremlagdes.
Mødt var for Slagelse Byraad Kommunelærer H. Henriksen og

Sadelmagermester E. Schmidt, hvorhos var mødt Kommunelærer S. Thorsen.
Byraadets Repræsentanter samt Kommunelærer Thorsen bemærke-

de, at deres Ønsker gaar ud paa, at der gives frit Ophold paa og
Badning fra den frie Strandbred samt fornøden Adgang paa den Fru
Hansine Andersen tilhørende ~jendom M~tr. Nr. 14b af Næsby By, Stil-
linge Sogn, saaledes at det kan være muligt for Egnens Beboere at
opholde sig paa Strandbredden og bade derfra sau langt den nævnte
Ejendom rækker Og i en Dybde fra den nuværende Strandkant paa ca.
80 Alen, et Terræn der bestaar af Sand og klitagtige Dannelser.
Komparenterne bemærker, at det i en Åarrække har været Sædvane, at
Folk fra Slagelse og i det hele Omegnens veboere har søgt hertil
om Sommeren og benyttet Stranden og Badene. Komparenterne anmoder
herefter I!'redningsnl:tJvnetom at træffe l!~oranstaltningertil, at Eg-
nens Beboere maa faa Ret til at opholde sig paa Stranden i fornævn-
te Omfang, endvidere Badningsret samt Adgang til S~randen.

Fru Hansine Andersen som Ejer af den nævnte Lov var mødt og
blev bekendt med Sagen. Hun maatte formene, at hendes Ejendom for-

ringedes med 1/3 af dens Værdi, hvis fornævnte Foranstaltninger
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iværksættes, og da hun ansætter V~rdien til 25.000 Kr., maa hun
formene, at der tilkommer hende en Erstatning af 8000 Kr.

Der afsagde s derefter saalydende
K e n d e l s e :

Den af Slagelse Byraad fremsatte Beg'.Cringbør nyde Fr/' :;'!I'
~M@Msaaledes at der till!egges alle og enhver fri Og uhindret Adgang;;"~i"~I
>~

Stranden paa Matr. Nr. l4b af N~sby By, Stillinge Sogn over de~~.
Ejendom med Ret t il Ophold paa og Badning fra den derværende S .

~)~"ili

bred. I Erstatning tillægges der Ejerinden, Fru Hansine klders
1000 Kr.

Sagen sluttet.
Ejerinden frafald t Kendelsens Forkyndelse.

V. Baller s. F. la Cour E. Christiansen
H. Henriksen s. 'rhorsen Emil Schmi dt

Hansine Andersen
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Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Skel " "

Ik.ke sammenfaldende- med Skel -'-'-

Sfor ..- 8æl/

/Yæsby redY/ronden
Terrain ai

IVæsb!f ved Stranden

Sogn: /{irke - Stil/inge
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