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U D S K R I F T

REG. NR. Itlt>
A'~~~-39'

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Præstø Amtsraadskreds.

1939, den 22.Maj Kl.12~ sammentraadte Naturfredningsnævnet
for 'Præstø Amtsraadskreds paa Hotel "Sønderby" i Borre paa Møen.

Der behandledes paany:
Journal Sag Nr.14/l939 angaaende Adgangsvej fra

Nørrebyvejen over Nordfeld Sømose
til den nordre Strand.

Sagen forhandledes paany, og der blev derefter med Bistand
af Nævnet indgaaet følgende

O v e r e n s k o m s t .-------------------------
Der giv~s Beboerne af Borre Kommune med Ledsagere Adgang til

at færdes til Fods og pr.Cykle samt med Barnevogn fra Nørreby-Kom-
munevej (Hovvejen) ad den private Vej over Matr.Nr.27 af Nørre-
Vestud (Ejer: Gaardejer Emil Jørgensen) og videre over Matr.Nr.26a
smst. (Ejer: Gaardejer Karl Jensen) og derfra ad Stien mod Nord
umiddelbart øst for Nordfeld Vildthegn indtil Kanalen, over hvilken
der lægges en Gangbro paa Bekostning af Borre Kommune, og derfra
langs den nordøstre Side af Kanalen og videre over det uindhegnede
Strandterræn til Stranden med Passage over Diget, som vist med
blaat paa Kortet Bilag D.

Ejeren af Nordfeld Gods giver Beboerne af Borre Kommune med
Ledsagere Ret til Ophold og Badning ud for Diget paa den nordre
Strand.

Ved Indgangen til Nordfelds Areal (Sømosen) fra den ovennævnte
private Vej anbringes paa Borre Kommunes Bekostning en selvlukkende
Klaplaage.

Til Afgrænsning mellem den 1,5 m brede Sti og Folden indtil
Kanalen opsættes inden den l5.Juni 1939 et 2 Traads Pigtraadshegn,
som Nordfeld Gods opsætter paa Borre Kommunes Vegne, mod at Kom-
munen betaler Godset et Beløb af 200 Kr., som erlægges, naar Hegnet
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er opsat. For det nævnte Beløb af 200 Kr. forpligter Ejeren af
Nordfeld Gods sig tillige til at flytte Hegnet ved Kanalen (c 150 m
saaledes at Stien der bliver c 1,5 m bred.

Endvidere bekoster Borre Kommune opsat en Bro over Grøften
ved Indgangen til Sømosen fra den førnævnte private Vej.

Den tilladte Færdsel m.v. sker uden Ansvar for Lodsejerne.
Denne Tilladelse gælder foreløbigt for 7 Aar fra den 15.J _

1939 at regne. t!~1'~
Skulde der opstaa Uoversnsstemmelser angaaende denne Over~i

komst, underkaster Kom~en og Lodsejerne sig Naturfredninganævn~~·
~~. ~}for Præstø Amtsraadskreds Afgørelse.

Overenskomsten giver ikke Ret til Tinglysning paa
I.H.Krarup Carl Jensen Emil Jørgensen

Borre Sogneraad:
Karl Hemmingsen m.fl.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Diderichsen A.P.Hansen Svend Byager.
. . . . . . . . . .
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REG. NR. 'l'o

U d s le r i f t
af

forhandlingsprotokollen for naturfredningsnævnet for Præstø amtsr~ds-
iereds.

Ar 1949 den 29.december
,dinge af ncevnets formand, dorruner

j.nr. 31/1944

~oretoges på dommerkontoret i Store-HeJ-
Huy-Schmidt, sagen .

spørgsmål om almenhedens ad~ang til
strandbredden ujfor Borre Hav1ige
og til dette.

(sidste møde 20/6 1949)
Der fremlagdes:

Ag; genpart af n0vnets skr. af 24/6 1949 til Borre sogneråd,
Ah; skr. af 29/11 1949 fra Borre sogneråd om, at der er optaget en offent-

lig gangsti fro bivej nr. 8 (Nørrebyvejen) over matr.nr. 27 og 26~
Nørre Vestud til watr.nr. 36 SøaJer Vestud (Sømose).

Lfter det i SD -en frc:mkomne 8r overenskomsten af 22/5 1939 (bi-
lag p) forlænget med gods8jer Krarup af Nordfeld som ejer af matr.nr. 36
3ønder Vestud i 10 ~r fra den 24/8 1948 at regne, dog med de ,i mødet
jen 24/8 1948 omhandlede ændr~nger, hvorhos der ifølge ?ilag Ah er ud-
lagt offentlig g3ngsti fra Nørrebyvejen over natr.nr. 27 og 26a Nørrer---. .
Vestud til stien på matr.nr. 36 SøIl:1erVestud. Der er desuden udfålrdiget
ordensreglement i h. t. naturfrednin3slovens § 23 stk. 9, jfr. stk. 4
og 7. Forlnngelsen af oVerenskJmsten af ~2/5 1939 med de nævnte ændringer

rog udf2!'digelsen af ordensreglement er tiltrådt forclden af godsejer Kra-
rup tillige af Barre sognerb.d og l30rre landvindingslag ('Bilagene Q, R,
T, U, X og Y), hvorhos ordensreglementet er godkendt af landbrugsministe-
riet (bilag Ab).

Herefter gælder følgende i 10 år fra 24/8 1948 at regne:
Almenheden har adgang til strandbredden LldforBorre Havdige 00 til

dette dige dels ad den offentlige sognevej, som går øst for Barre Mose
fra Aalebæk til stranden øst for havdiget, dels fra den offentlige sogne-
vej, Nørrebyvejen, ad en offentlig ~angsti over matr.nr. 27 og 26a.Nørre
Vestud og derefter ad en privat sti over matr.nr. 36 Søn1er Vestud.
Færdselen ad stien fra Nørrebyvejen må kun ske til fods og pr. cykle samt
med barnevogne. Over kanalen på matr.nr. 36 Sønder Vestud sker f~rdselen
ad Borre landvindingslags bro ved pLlmpestationen. øst for denne kanal gar
stien langs østre fod af kanaldiget, indtil stien et stykke før slusen
svinger i østlig retning oVer havdiget til strandbr~dden. Almenheden har
ikke adgang til den del af stra!ldbredden og den 1el af havdiget, som
ligger vest for det nuvwrende vildthegn indtil havdigets ophør. Der til_
lægges ikke godsejer Krarup erstatning.

Overens~omstens beste~elser om forpligtelse for Borre kommune
til anbringelse af en selvlukkende klaplåge ved indgangen til Sømo-
sen og til orsetning sf pigtr~~shegn er ub~r0rte.
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Tinglysning m. h. t. stien pa matr.nr. 36 Sønder Vestud er ikke
tilladt.

Overenskomsten opt3ges til revision ved lO-års fristens udløb.
Godsejer Krarup kan dog fJrlange, at stien - istedet for som nu at svinge
i østlig retning et stykke før slusen - skal fortsætte til slusen
langs k~naldigets østre fod, hvis lanivindingslaget vil gå med til en
såd8nændring. Hvis lan1vindingslaget ikke vil dette, kan godsejer Krarup
forlange revision af overeGskomsten inden lO-års fristens udløb, i hvil-
ket tilfælde bestemrnelserli naturfredningslovens § 23 stk. 6 eventuelt
vil kunne bringes i anvendelse.

løvrigt afgøres uoverensste~melser ang. o~erenskomsten af fred-
ningsn~vnet.

3~fremt der måtte påløbe udgifter af den i naturfredningslovens
§ 23 stk.IO n~vnte art, er Borre kOlli'fiuneforpligtet til at overtage den
fjerdedel af diJse'udgifter, som ellers ifølge ~vnte lovbestemmelse ~I

ville påhvile Stege købstadskommune.
H.h.t. almenhedens forpli6telser og beføjelser gælder følgende

Ordensreglement
for

AlmenhedenS ndgang til Barre landvindingslags havdige og strandbredden
ud for havdiget:

.' Nærværende ordensreglement er udstedt af fredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds og Barre landvindingslag i henhold til lov om na-
turfredning nr. 140 af 7/5 1937 § 23 stk, 9.

38gen sluttet.' ~
Hay-3chmidt.
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l~r 1958 den 31. juli kl~(afholdt naturfredningsn::evnetfor Præstø
amtsrådskreds - bestående af dommer Hay-Schmidt af Store-Heddinge som
formand, amtsrådsmedlem Alb. Petersen af Hårbølle som stedfortræder
for det af amtsrådet valgte medlem og gårdejer Svend Byager af Aaleb~k
som valgt af Borre sogner~d - måde i Borre forsamlingshus, hvor der
foretoges:

j.nr. 21/1958: Sagen om almenhedens adgang til strandbredden
udfor Borre havdige og til dette havdige.

Der fremlagdes:
l. udskrift af møde 29/12 1949 i satSen31/1944 ang. almenhedens adgang

til n~vnte strandbred og havdige i tiden fra 24/8 1948 til 24/8 1958
i henhold til overenskomst med godsejer Krarup af Nordfeld.

2. kopi af nævnets skrivelse af 7/6 1958 til godsejer Krarup, ved hvil-
ken skrivelse kommuniceredes for godsejer Krarup nævnets skrivelser
af s.d. til henholdsvis Borre sogneråd og Barre landvindingslag.

3. skrivelse af 14/6 1958 fra Barre sogneråd om, at sognerådet ønsker
den under l omhandlede overenskomst forlænget for stedse.

4. indkaldelse til mødet idag.
ll 5-10. afleveringsattester.
~,

"\; ll. skrivelse af 15/7 1958 fra n~vnetx til dmmmerkontoret i Stege med
dettes påtegning af 17. s.m. om, hvem der ifølge tingbogen er ejere
af matr.nr. 27 og 26a Nørre Vestud, Borre sogn.

Kommissionens medlemmer var mødt.
tor Borre sogneråd mødte formanden Jens P.Nielsen.
J!lorBorre landvinding slag mødte formanden gårdejer Johs.Han-
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sen og godsejer ~rarup.
Godsejer Krarup som ejer af Nordfeld mødte personlig sammen med

landsretssagfører ~roedsson, København. Han gjorde gældende, at stien
ikke bliver benyttet, idet folk benytter markvejen langs stien, og at
der ikke fra almengedens side er særlig interesse for færdselsretten
til fods og p~ cykle og med barnevogne, samt at stranden ikke er ret
egnet for badning.

Sognerådsformanden bemærkede, at sognerådet anser den almenheden
i overenskomsten bilag l tillagte færdselsret for at v~re af særlig be-
tydning for almenheden, og at sogner~det intet har at indvende mod for-
bud mod anden cykling end cykling på almindelig trædecykle.

Godsejer Krarup erklærede nu, at han ville gå med til en forlæn-
gelse af den gældende overenskomst for en periode af lo år fra den
24/8 1958 at regne, dog således at der kun m~ cykles på almindelig
tr~decykle.

G~rdejer Emil Jørgensen, matr.nr. 27 Nørre Vestud, og gårdejer
Hans Richard Hansen, matr.nr. 26~, ibd., var ligeledes villige til at,
overenskomsten forlænges som af godsejer Krarup tilbudt.

Sognerådsformanden erklærede, at sognerådet kunne tiltræde en
forlængelse af overenskomsten for lo år og med forbud mod anden cyk-
ling end cykling på almindelig trædecykle. Komparenten erklærede, at
klaplågen og hegnet samt brædtet over grøften vil blive repareret be-
hørigt i løbet af en måned fra dato på kommunens bekostning.

Landvindingslagets repræsentanter tiltrådte lieeledes forlængel-
sen.

Fredningsnævnet godkendte overenskomstens forlængelse for lo år
fra den 24/8 1958 på ovennævnt~ vilkår.

Overenskomsten bliver herefter af nedenfor anførte indhold.
Hay-Schmidt. Svend Byager. Albert Petersen. Johs. Hansen.

Hans Rich ~ansen. J.F.Krarup. Emil Jørgensen. Jens P. Nielsen.
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Den foranstående overenskomst for tiden 24. august 1958 til
24. august 1968 har følgende indhold:

Almenheden har adgang til strandbredden udfor Borre Havdige
og til dette dige dels ad den offentlige sognevej, som går øst for
Borre Mose fra Aalebæk til stranden øst for havdiget, dels fra den
offentlige sognevej, Nørrebyvejen, ~ den offentlige gangsti over matr.
nr 27 og 26a Nørre Vestud og derefter ad en privat sti, 1,5 m bred, over
matr.nr. 36 Sønder Vestud. iærdselen ad stien fra Nørrebyvejen må kun
ske til fods og på almindelig trædecykle samt med barnevogne. Over ka-
nalen på matr.nr. 36 Sønder Vestud sker færdselen ad Barre landvinding s-
lags bro ved pumpestationen. øst for denne kanal går stien RZ langs
østre fod af kanaldiget, indtil stien et stykke før slusen svinger i
østlig retning over havdiget til strandbredden. Almenheden har ikke
adgang til den del af strandbredden og den del af havdiget, som ligger
vest for det nuværende vildthegn på strækningen fra dette til havdigets
ophør. Almenheden har ret til ophold på og badning fra strandbredden
øst for nævnte vildthegn.

Borre kommune opretholder i behørig stand den selvlukkende
klaplåge og broen ved indgangen til Nordfelds areal (Sømosen) samt det
værende 2 trådshegn mellem den 1,5 m bredde sti og folden, alt på Bor-
re kommunes bekostning.

Tinglysning med hensyn til stien på matr.nr. 36 Sønder Vestud
er ikke tilladt. Der tillægges ikke godsejer Krarup erstatning.

Overenskomsten optages til revision ved lo-års fristens udløb.
Godse~er Krarup kan dog forlange, at stien - i stedet for som

nu at svinge i østlig retning et stykke før slusen - skal fortsætte
til slusen langs kanaldigets østre fod, hvis landvindingslaget vil gå
med til en sådan ændring. Hvis landvindingslaget ikke vil dette, kan
godejer Krarup forlange revision af overenskomsten inden lo-års fristens
udløb, i hvilke~ tilfælde bestemmelsen i naturfredningslovens § 23 stk.
6 eventuelt vil kunne bringes i anvendelse.
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I øvrigt afgøres uoverensstemmelser ang. overenskomsten af
fredningsnævnet.

Såfremt der måtte påløb e udgifter af den i naturfredningslo-
vens § 23 stk. lo nævnte art, er Borre kommune forpligtet til at
overtage den fjerdedel af disse udgifter, som ellers ifølge nævnte
lovbestemmelse ville påhvile Stege købstadkommune.

Med hensyn til almenhedens forpligtelser og beføjelser gælder
iøvrigt det af fredning~nævnet og Borre Landvindingslag i henhold til
lov om naturfredning nr. 40 af 7.maj 1937 § 23 stk. 9 udstedte ordens-
reglement for almenhedens adgang til Borre landvinding slags havdige
og strandbredden ud for havdiget.

Ray -Schmid t.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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