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A:J.r 193c clGn 4.~':,".cts ",fs::..;Je vv"I'.fl'ednifl:ssn~Vn(;;t Pde...

J~unQl~g af Jan Gk~iftli~e V'tering føl~~flde K~ndels~ i 0d~en ~n-
~Ui:L.;nJ.eP.r "uning :.:.f .6jG_·d '"L13n I.~, t.c .. ':1'. 25 s uf J.ørvig 3y 'b':'" 'e;n.

Den :lf F:cJdllia,;srJ...;vnet i lI' II 110..8KAmtsraCldb.n.reds den 3 '.Llll~~lst

1929 i u~a.e ~ag ufs~~te ~en~Glse er inc1~n~~t f'r 0vcTfredninb8n~v-
net af It.ge ,i ør 0vend Jels:~ 1V o 'ID 3jer Clf ~en af ~~~ndc:.18en '1mhu.nu-
lede ~jend'ID I.bt.L".lJr. 258 af ~:ørvig By "g :.J/)gn.

i:ft.;;r at \)verfr;jdnillssn"vnet ved et den 23. 'J:tt ,bel' 1929
dfh 'lut ~,iøde Ila1' oesl,:;tiget Jen c. f Frednl.c1.3..3flJvnets Xea\.ielse 'JID-

h-i11.u.1eue ";j3flU. ,m, har Llgani0r JelsA'Jv, i ')veL'el1sste~1:,e1se Gled et
df hG.IDf'1r (./vcrfredni.!:c;;ofl ..;vilet fr';;ffisat '--'ilbud, P'-8. -SjcmdfJillmen ladet
tinglyse .08kla:-",'ati r JTI dnga:...ende 3e bY6. ,e ls es illds T .;nkning i ,JVer-
ensstemmalse ned vedhæft';)de }enpdrt.

;"'3 (.Jv8i·fr~dnL10sYIJVnet bl.a. unJer ~~ansY!l til at d.~r
gunske k'rt fra Jen Llg::.niør J31s.c')v til11ørende .3jblll·)Jll har iu.flJ.et
BabYcsgelse vted, i~: ..e skøuller, at deL' 3fJt.>cr ",lt f '.celig..:;ende findes
Fø j e til d. t Paal...8h6e d _n lffil'1&'(Hede ...:j e _d)ill .)7derlig8re Fre~.nings-

servitut, vil den af F~edni~~sn_vnct afs_~te Kendelse være et 0ph~ve.
d1ffi ~rstatning flr de!l 81m Fø16e af Frcdninssn~vnets Ken-

d.else f lraarsL;gede F '.L~i::>in.;.els~<..:..f ...let uf Ir geniør Jel.bk',v P~~&"':;jen-

d lffi::en paabegyndte 3Yo::searb2.i\.ie, vil der i (JverenssteillJn31se Jled Jen af
ham f,r vverfredning8n2v~et n~dlQbte PaGstand være dt uJ~eue et Beløb
af 4\J\J :(1'.

1 h i b e s t e ill li e s;
:;)en :::f FredninssnævlLt f)Y' rj ,1b..3k ;\.ll1tsl'(..,sdskrecis a.en 3.

J..ugust 1329 _fscl.;te Ke.cclelse 1phw.;;s.

I ~rst~~ning i HJnh11G til ;~tarf1'auni.c1.6S1)vens § 17
vil cier til I g ;11.iør ;:)veDd Jt;lG'~ w V.3re e;t udrc:;:;'e at B21ub -..ef 40l, lL.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1929 den 3. August Em. Kl. 2 holdt Naturfredningsnævneo
for Holbæk Amt bestaaende af Formanden Birkedommer Brendstrup
Nykøbing Sj., og endvidere det af Amtsraadet valgte Medlem Amts-
raadsmedlem Kr. Jensen, Kollekolle og det af rtørvig Sogneraad valg-
te Medlem Klitfoged Julius Larsen, Rørvig, Møde paa Missionskur-
stedet RørviR Bad ved Dybesø, hvor da foretoges:

Nr. 44/1929: Dybesøtangen, Rørvig •

....................................
Derefter afsagdes saalydende

K e n d e l s e:

I Andragende af 19. Juli 1927 har Foreningen til Værn om
Rørvig Sogns Naturskønhed (Rørvig Naturfredningsforening) henle-
det Naturfredningsnævnets Opmærksomhed paa, at Ingeniør Svend Jel-
skov, Madvigs Alle Nr. 12, København V., paa Matr. Nr. 25s af Rør-
vig By og Sogn er begyndt at opføre en Bygning, der vil faa en Høj-
de af 3,7 m over det af Staten i 1927 anlagte Dige til Beskyttelse
mod Kattegats Ødelæggelser af Tangen mellem Dybesø og Havet. For~
eningen henstillede derhos, at der i Henhold til Naturfredningslov
Nr. 245 af 8. Maj 1917 § 6 blev afsagt foreløbi~ Kendelse til
Hindring af Byggearbejdets Fortsættelse.

Da Nævnet efter at have taget Forholdene i øjesyn fandt,
at en Bygning paa det anførte Sted, der udmærker sig ved en sjæl-
den Naturskønhed navnlig ved Udsvnet fra Omgivelserne ved Dybesø,
i betydelig Grad vilde skæmme saavel Stedet som Udsigten dertil,
afsagde det den 23. Juli 1929 foreløbig Kendelse, hvorved det for-•
bødes Ingeniør Jelskov at fortsætte Byggeforetagendet indtil Tirs-
dag den 30. Juli 1929 under Henvisning til, at Byggeplanen ikke i
Overensstemmelse med Sundhedsvedtægten for Rørvig Sogn af 14. Sep-
tember 1885 § 10 var forelag~ Sundhedskommissionen. Derefter ind-
gav Ingeniør Jelskov Projekt og Tegning til Sundhedskommissione~
som i sit Møde den 30. Juli erklærede, at der fra Sundhedsvedtæg_
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tens Side intet var til Hinder for Bebyggelsen.
Naturfredningsnævnet for Rørvig Sogn afsagde derefter paa-

ny foreløbig Kendelse om Standsning af Byggeforetagendet til i Dag
Lørdag den 3. August 1929, da Sagen efter at behørig Indkaldelser
var sket efter Lovens § 8 kunde blive endelig paakendt.

Efter at have hørt de interesserede og navnlig
Jelskov som protesterede mod Fredningen, har Nævnet paany unde
Stedet og Omgivelserne og finder i Fortsættelse af det af Stat
tagne Standpunkt ved i 1926 at værne Dybesø mod Havets
af Hensyn til de foreliggende Skønhedsværdier, saavel som af H
til Befolkningens Interesse i, at dette ualmindelige smukke Ar
bevares i det væsentlige i Naturtilstanden, at ~jendomnlen bør
des saaledes, at Bebyggelse af enhver Art forbydes ikke alene
projekterede store Sommerhus, men enhver Bebyggelse med Sten;
eller lignende Materialier, hvorimod Teltslagning ikke bør vær
lukket.

Med Hensyn til Erstatning for den Servitut, der saale
lægges paa Grunden i Henhold til Lovens § 10 bemærkes, at Inge
Jelskov har ejet Stedet i 8 Aar uden at have nogen Art af Bebo
derude. Stedet maa saaledes antages at have Værdi for ham,
uden at der opføres nogen Beboelse. Hertil kommer, at selv
Jelskov personlig kan pave Glæde af en Beboelsesbygning vil de

,
næppe være Tilfældet med fremtidige Købere af ~jendommen, da ~
boelsesbygningen vil komme til at ligge alt for nær ved Havet
tidig med at den forholdsvis høje Beliggenhed kun vil give rin
skytteise mod Blæsten ogsaa fra Dybesøsiden.

Erstatningen for Paalæggelse af denne Servitut vil kunne
ansættes til omtrent Halvdelen af Ejendommens Indkøbspris ca.
2000 Kr. nemlig til 1000 Kr.

Da Ejendommens Opførelse er paabegyn~t uden Sundhedskom-
missionens Samtykke, kan der ikke gives Erstatning for det hidtil
udførte Arbejde, hvis Paabegyndelse vilde være hindret, hvis Sagen
rettidig havde været forelagt Sundhedskommissionen og denne i Hen-
hold til Lovens § 6-1 havde henledet Naturfredningsnævnets Opmærk-
somhed paa Sagen.

Foruden at der er støbt en Kældereta3e af Beton ved Hjælp
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af en Arbejdsmand, er der henlagt en Del gamle Brædder, en gammel
Dør, et Par gamle Vinduer og noget gammel Tømmer paa Pladsen.
Dette findes at have en Værdi af ca. 50 Kr.

Da det maa antages, at Ingeniør Jelskov har været i god
Tro ved at paabegynde Bygningens Opføre~se findes der at burde
tillægges ham en skønsmæssig Godtgørelse af ialt 50 Kr. for det af
ham hidtil udførte og henbragte.

Han vil derhos have inden l. December 1929 at nedrive Be-
tonmuren i Kælderrummet saaledes, at den kowner i Højde med det
omgivne Jordsmon.

Af de 1000 Kr., der tillægges Ingeniør Jelskov i Erstatn~
tilligemed Renter 5% fra l. Juli 1929 vil der v~re forlods at ud-
rede Prioritetshaveren Tapetserermester Holger Andresen, Alhambra-
vej 11, København V., 532 Kr. med Renter 5% p.a. fra l. Juni 1929
og Restbeløbet at udbetale til Ing. Jelskov.

Disse Beløb tilligemed 50 Kr. i Godtgørelse for Ulempe,
vil v~re at udbetale, naar Overfredningsnævnet for hvilket nær~
værende Kendelse i Henhold til Lovens § 16 vil være at forelægge,
har afsagt sin Kendelse.

De 50 Kr. for Udjævning af Kælderetagen udbetales Ing.
Jelskov, naar Arbejdet er udført ved hans Foranstaltning. I mod-
sat Fald udbetales Beløbet til den, der efter Overdragelse af Fred-
ningsnwvnet udfører Arbejdet.

De øvrige Paastande om Erstatning, der af Ingeniør Jelskov
er krævet med ialt 7.700 Kr., kan ikke tages til Følge.

T h i e r a g t e s;
Det forbydes Ing. Jelskov og fremtidige Ejere af Matr.

Nr. 25s af Rørvig By og Sogn at benytte Ejendommen til Bebyggelse
af enhver Art med Bygninger af Sten, Mursten, Beton eller Træ eller
andet fast Materialie, hvorimod Teltslagning ikke er forbudt.

I Erstatning udredes 532 Kr. med Renter 5% p.a. fra l. Ju-
ni 1929 til Betaling sker til Tapetserermester Holger Andresen.

468 Kr. med Renter 5% p.a. fra samme Tidspunkt udredes
til Ingeniør Jelskov.

I Erstatning for hidtidige Ulemper udbetales der 50 Kr.
til samme.

Ingeniør Jelskov vil have inden l. December 1929 at ned-
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rive de opførte Kældermur. saaledes at de ikke bliver højere end
det omliggende Terræn. Naar dette er sket udbetales der ham en
Erstatning for Arbejdet paa 50 Kr.

De idømte Erstatninger at udredes og Kendelsen i det hele
at efterkommes i Overensstemmelse med Naturfredningslov Nr. 245 af
8. Maj 1917.

Brendstrup Kr. Jensen Julius Larsen
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k~t~.Nr. 25 s Rørvig By

Undert2gnede Fru ~ l s e J e l s k 0 v, født ~h)rball,
Pa,-,12,g~;er herved mig selv ,)g efterfølgende E.i,:ne ~f ~ueIlJ. "n.:.n3n :,Ir-·tr.

l~r. 25 s uf ~10rvi.=!:Ey )0 00gn f01,l,811J.e ILds"(J.' .....m.t::ninoer i n"Jvnte
i.je""u 1ms B-;by -.:;::1 se hv lrfr:l kUl:' ill~,~ afviges 8f'~er f',rud indhentet

:LillJdelse h 1S det l·)kdle FrednLlI:·;sn.Jvn under Hekurs til 'Jv2rfr'ed-
ningsn ....vnet.

;:3rlffi Beb 1elsesbYc-sning maa qpføres et grund::lUret eenetuges
Hus, udvcl1uigt oc_\.lJ3dt lIled 3J."2dc..er eller Bj.Blker i l;verensstt;IU.;.else

med de f,r 0verfredni~~sn~vnet f1relu8te re~nin~8r, hVlrved sÆLlig
b;;nl<.Z.rlces, at .llusets :I0jde re;net fra lLBlder11ft til T..;.gryg er. c~<.

3,8 m, 19 ~t Husets ~36 beAl~des med lr:stø.rv.
~aa P~~~ellen ma~ deEh,s ~Qn npiøres larage eller andre Ud-

bygninger ~f iløjde ikke 'ver 3 m ng af S8illffie ~oteriule 19 ~Ggb:kl~dning

s 1m :3ob '-JlsesbYC;l.inc;en, '6 s,-,c.l:~::l,,;s Bt :::ae;pb.I'tiets \)ver"\:::.nt i alt
?ald k 'maler til ut li.'1;E~e l ID under Beb 1elsesbYtSnin!:Sells .I:dgpbrtis
vvcrl~unt •

(Jverw)ldt31se cif d2nne 0ervi tutbestelil.Jelse, s lJl vil V.Bre at
tin~lyse pa~ bemeldte ~jeni 'm, pa8ses af FradnincisnJVLet ~1r E,l-
bæk "lmt un-.lcr ~{a.lu.l:L'S til \Jvcrfredilil1b.3l1,Jvnct, s 1m hor P'1atgler2tten.

r.~GdlI-3nsyn til "":;.j<;;nd,J:lfi03ns B-;l1 ..dtelse !'}cmvises til Zjen-

d0ffi-'lens F01i0 i TilloO )o.Jn.
K ø b e n h ~ v n, uen 22.J~Duar 193G.

ElSe Jelsk·v.

In.iført i D:..:gb"3en j~ '1' ~\,!l>:0bi";.3 3jc.ell. Købste:.td "g ~;ra,;s-
h ,1m Birk uen 23. J Gnuar 1)3 u I~r. 2411 Tin,--;lysi. LIdført i TiIlcio,lg
.a.ørvic; II F 'l. 04 Sk,'8 b 1) hr. 2:35.

Brendatl·up.
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