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OVERFPEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1940 den l4.August afsAgde Overfredningsn~net

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 4l}/}9 vedrørenr1e en af Gloslunde -Græshave Sogneraed
projekteret Forlægning af Kom~unens Sognevej Nr. 3.

Efetr at Gloslunde-Græshave Sogneraad havde projekte-
ret en Udretning af den ommeldte Sognevej, der fører Nord om
Gloslunde Præstegaard og den dertil hørende Have, saaledes at Vejen
skulde føres gennem Præstegaal"dshaven og derved vilde adskille den-
ne fra Kirken og Kirkegaarden, har Danmarks Naturfredningsforening
med Tilslutning af Gloslunde og Græshave Menighedsraad og Natio-
nalmuseet lndrragt spørgsmaalet om nennemførelsen af denne Vejfor-
lægning for Fredningsnævnet for Maribo Amtsraadskreds •

Det er herunder af Foreningen rl.a. anf~t, at Gloslun-
de Kirke sammen med præstegeardshaven og Præsteg~arden denner en
værdifuld æstetisk Helhed, som ikke uden meget tvingende Grunde
bør iønderilaas, hvorhos det bemærkes, at den af Sogneraadet fore-
slaaede Udretning, set i Sammenhæng med den paagældende Sognevejs
Forløh øst og Vest for Oloslunde, ogsae i ~ejtekn1øk Henseende vil
være mindre tilfredsstillende.

Det er derhos ef Menighedsraadene udtalt, at Præste-
gesrdshaven ofte anvendes til Møder om Sommeren, og at den er det
eneste Sted i sognene, der er egnet t 11 Møder i det. frie.

Gennemførelsen af Projektet vilde ifølge det oplyste
være ødelæggende for M0depladsen.

Fredningsnævnet her ved Kendelse af 9.Decemher 1939 he-
stemt, et den af nanmerks Naturfredningsforening fremsatte Protest



-2-

imod Vejforlægningen ikke ken teges til Følge.
Denne Kendelse er ef Danmarks Neturfredningsforening

1ndenket 'for Overfredningsnævnet.
Efter segens Indbringelse for Overfredn:lngsnævnet her

Menighedsreedene for Gloslunde og Græsheve Sogne udstedt følgende
Fredningsdekleretion ef 20.December 19~9:

'.:r·r·~~

:... "'1Sogne erklærer under Forhehold ef Kirkeministeriets Approbation .~!
l " •• ~

herved for os og senere Ejere. at Gloslunde 'p-ræstegeerdshave i FOl: 'L",T

"Underskrevne Menighedsread for Gloslunde og Græsheve

I •. :

~I -I ·t··hindelse med Kirkegeerdsereelet med peesteeende Beplantning og Be- ~::
byggelse. nemlig Kirke. Klokkestar'el og Præstegeard. skal være fre~!·"

. .i'~

dede.
Med Hensyn til den nærmere Afgrænsning af det fredede

Omraede henvises til det nærværende Deklaration vedhæftede Matri-
,;

kulskort • • ,o,. ;~

Vedrørende Bevoksningen skol den nuværende Tilstand
saavidt muligt opretholdes.

Omraedet maa ingensinde udstykkes eller yderligere be-
bygges. og den i Pet'ken værende Dem skal i det væsentlige bibe-

t, ,.;.

F "
l

- .,

holdae •

og Naturfredningsnævnets samtykke.

, l
, "For ses vidt Ændring i eller Tilhygning til den nuvæ- , '{:,:',

rende BebY8efelse er n~ vendig • kan saaden ske med Kirkemin1eterie~~( J
\' (; .

,~ .1' ...'1. A
, .:. ~
1 :..,.-:0.:;

b\f.r. I

'::~~:~.;

Paateleret tilkommer Naturfredningsnævnet for Meribo
AmtsreAoskreds og Menigr.edsreadene for GJoslunde OB Græshave Sog-
ne samt Danmarks Naturfredningsforenin€ ••hiVe'r':f.o~(å'ig:~e·1le~
ening." .:

Denne Deklaration. der er godkendt ef Kirkeministeri-
et. er den ll.Januar 1940 tinglyst pea Ejendommen Matr.Nr. la af
Gloslunde By og Sogn.

Overfredningsnævnet, som den 5.Juli 1940 har besig-
tiget Stedet for den projekterede Vejforlægning og herunder har
forhendlet med Repræsentanter for Sogneraadet. Menighedsraedene.

Naturfredningsraadet. Nationalmuseet og Danmarks Naturfrednings-
forening. mss under Hensyn til dat under Asstedemødet oplyste
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og til det iøvrigt i sagen anførte nedlægge Indsigelse imod Gennem-
førelse af det omhandlede Vejforlægningsprojekt. idet man
mea finde det rettest. et den Helhed. Bom udgø,res ef Pr~tegearden
med Kirke oB Klokketasrn, bevares udelt, hvorfor Omraadet vil
være at frede i Henbold til Naturfredningslovens § 1. lostk ••
jfr. § 13, som bestemt i den fornævnte Deklaration.

T h i b e s t e m m e s:
~en rejste Protest mod. at den fonæ~nte Vej fø,res gennem

Gloslunde Præstegaardshave, tages til Følge.
De omhandlede til Kirken Og præstegaarden b~ende

Arealer viIi Henhold til Naturfredningslovens § 1,1. stk •• jfr.
§ 13. være at frede som bestemt i den fornævnte Deklaration.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Maribo Amtsraadskreds. OP?--iÆVET

Aar 1939, den 9.December blev af Naturfredningsnævnet i
Sag angaaende Forlægning af Sognevej

Nr.3 gennem Gloslunde Præstegaardshave,
afsagt saalydende

I Skrivelse til Nævnet af S.November 1939 har Danmarks
N aturfredningsforening fremsat Protest mod det af Gloslunde-
Græahave Sogneraad udarbejdede Projekt om at føre Kommunens

.Sognevej Nr.3, der i Øjeblikket gaar Nord oW Gloalunde Præste,
gaardehave, gennem denne, idet Poreningen har henvist til, at
Projektet, uden at det synes trafikalt qegrundet, vil være ganske
ødelæggende for den landskabeligt værdifulde Helhed, som Kirken

Ol med dertil hørende TræklokkBtasrn i Forbindelse med Præste-
gaarden og hele det omgivende Haveanlæg dahner~-

Efter Foreningens Mening vil ·en Vejføring Syd om Kirken
,'.med Tilslutning noget østligere rent vejteknisk være at fore-

trække.
Til Støtte for Protesten har Foreningen anført, at Gloalunde-

.Græshave Menighedsraad enstemmigt har protesteret mod Planen, og
,at Nationalmuseet ligeledes fraraader den projekterede Vejføring

mellem Kirken og Præstegaarden, hvorved paa en meget brutal Maade
en værdifuld Idyl i Sammenspillet mellem Ktrke'og Præstegaard
vil. blive forstyrret •

Det fremgaar af en under Sagen i Genpart fremlagt Skrive.lse
af 25.f.M. fra Naturfredningaforeningen til Men1ghedsraadene for
Gloslunde og Græshave Sogne, at Foreningen har forespurgt
Kirkeministeriet, om dette som Ejer pas statens Vegne maatte
være sindet gennem Udstedelse af behørig Deklaration at lade
ovennævnte Omraade med paastaaende Bygninger frede, overfor
hvilken Foranstaltning Vejplanerne formentlig maatte vige.



Trods Nævnets Skrivelse til Naturfredningsforeningen af
24.f.M. er der ikke fremkommet yderligere Meddelelse fra For-
eningen.

Ved Møde paa Aastedet den 24.November 1939, ved hvilken
Lejlighed Repræsentanter for saavel Sogneraadet som MenighedS/-~~i>'\

r~~;' ~raadene, derunder Sognepræsten, var mødte, besaa Nævnet For- "
l" <.

holdene, ligesom de mødte havde Adgang til at udtale sig. t.:"-': l
Fra Sogneraadets Side henvistes til, at den projekterede; "cj

f .. .IJI

Vejforlægning giver den ve,jteknisk set bedste Løsning, hVilke~~:.'~,'i,~
ogsas er anerkendt af Overvejinspektoratet. ' ~

Sogneraadet paaviste endvidere de Ulemper, som den af N~~~'

:::::::~sforeningen skitserede Vejadretning Syd om Kirken vi .:;~~

'\t...,"''\{
~:( ."1Naturfredningsforeningens stedlige Repræsentation samt

Menighedsraadene fastholdt deres Protest mod Planen.
Efter den stedfundne Besigtigelse af Forholdene maa Næv

give Sogneraadet Medhold i, at det udarbejdede Projekt om at ~
/' ,.

føre Vejen - i 12 Meters Bredde - gennem PræstegaardBh~ven g{' ",'~~
den ve\jteknisk set bedste Løsning af Spørgsmaalet.

Nævnet maa dernæst være af den Opfattelse, a: t Vej forlæg
":

;,' ./!<.saa langt fra at ødelægge den i Øjeblikket,værende Forbindel1.~.~~:j:·
mellem Kirke og Kirkeg~'rd med Præstegaard og dennee Bave, nl~;~
ved at lægge Klrken, Klrkegaarden og Klokketaarnet samt præs~~'

: l

gaarden og Haven frit paa en ganske anderledes fYldestgørend'~'
Maade end nu vil lade disse enkel te Dele komme til.·deres Ret! ~~
og just derved skabe Omraader, der ved deres Skønhed og Ejenfom~ ol, ,\',

melighed har Betydning for Almenheden.· ~(~I~:
.\~'

Det er for Nævnet oplyst, at man ved Forlægningen af Ve ';'.
:} ~':'.gennem Præstegaarden i videst muligt Omfang vil tage alle æst' '.

tiske Hensyn ved Anbringelse af passende Hegn m.v. ~, °

Nævnet kan ,derfor ikke tage den fremsatte ~rotest til Følge.
T h i b e s t e m m e s , . ~.:.: .... .'~ . .

Den af Danmarks Naturfredningsforening ,fremsatte.Protest mod,
. ~~. '. ,~.
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at Kommunevej Nr.' i Gloelunde-Græshave Kommune føres gennem
Gloslunde Præstegaardshave, kan ikke tages til Følge.

Delbanoo Adolf Jørgensen K.Theil
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