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,~orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds.
af

Aar 1926 den 20. Februar Kl. 12 Middag fremlagde og afsagde
Fredningsnævnets Formand, Dommer viderichsen, den i dagen Nr. 2/1926
under Cirkulation mellem Nævnet s I\~edlemmervedtagne og underskrevne
saalydende

K e n d e l s e :

Efter at Storehedinge By- og Landsogns r.;eni;5hedsraadhavde
modtaget en af 77 Beboere i Storehedinge undersl-crevenAdresse, ln'ori
der <:;jordesHenstilling til !oieniglle<lsraadetom at ur.dlade at udi'ore
en af Raadet planlagt Rydning af en Tjørnehæk og en Række Træer
langs den vestlige Side af den saakaldte Kirkesti langs den offent-
lige Vej fra Storehedinge Kirke og gamle Kirkegaard til den nye
Kirkegaard ved Sierslev Sognevej, vedtog det samlede L.enighedsraad
den 29. Januar d.A. følgende Svar:

"Meniehedsraadet maa fastholde sin Beslutning af 20. ds.
om, at Hydningen gennemføres. Dog vil Genoptagelsen af Arbejdet
lJliveudsat indtil 10. }'ebruar d.A., for at Modstanderne af Ryd-
ningen kan have Tid til - om de ønsker det - at in<lanke 3agen for
Naturfredningsnævnet. Jker dette ikke indenfor den givne §rist - og
r,fenighedsraadetanmoder ind trængende om,at det ikke sker - vil l"t;rd-
ningen derefter straks blive iværksat.~,
og dette dvar tilsendtes Fru Sagfører Traberg, Jtorehedinge, og den-
ne har derefter den 30. Januar d.A. paa Adresseunderskrivernes Vegne
rettet Henvendelse til Naturfredningsnævnet om at træde i Virksomhed
og ved Kendelse paabyde Fredning i hvert Fald af den nævnte Række
Træer.

Den 6. j.'ebruard.A. afholdt l"redningsnævnet Iilødei Storehe-
dinge og besigtigede Porholdene paa Kirkestien.

Under Mødet blev det oplyst, at Grunden, hvorpaa Kirkestien
er anlagt, for en Del ejes af Bankbogholder S.J.Sørensen, 3torehe-
dinge, og for en Del af Storehedinge Købstadkommune, samt at Kirke-
bestyrelsen, der er Lejer af Arealet, i sin Tid har ladet dette be-

I plante.
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Da Nwvnet nu ikke finder, at den oW1andlede Trærække og ~
Tjørnehæk hverken paa Grund af deres Skønhed eller der~s Ejendomme-
lighed har væsentlig Betydning for Almenheden, vil Fredning af disse
ikke være at foretage.

Der findes efter Omstændigheuerne ikke Anledning til at til-
kende Kirkebestyrelsen Erstatning for den skete ?orsinkelse af
ningsarbejdet.

T h i e r a g t e s
Der vil ikke vu;re at paabyde }'redning af ovennævn te Tr~

og Tjørnehæk langs den vestlige Side af den saakaldte "Kirkesti
mellem den gamle og den nye Kirkegaard i 3torehedinge.

Diderichsen Hans Chr. Pedersen

Et NævnsmedlemsJissentierende Votum:
Da jeg finder, at den omhandlede Trærække og

en Bestanddel af Kirkegaardsalleen har tilstrækkelig
fortjene Fredning, kan jeg ikke tiltræde den foranstaaende

J.P.Jensen-Stevns
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