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REG. NR. 00751.000

STEJLEBANKE

353 FLADSÅ 1512 III NV

OPHÆVET - MEN INDEHOLDT I SENERE FREDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE

•

- Afgørelse af 25/10 1988 (ofn - 2690/86) om fredning.
Ophæver (indeholdt)

- Kendelse af 14/11 1950 (ofn - 954/49) om stadfæstelse med
mindre ændring af

- Kendelse af 17/11 1949 (nævn) - indeholdt i ovst. - om
fredning af kystnært areal.
Ophæver

- Overenskomst af 10/6 1940 (nævn), lyst 11/6 1940, om off.
adgang m.v. til og på kystnært areal .

I
MATRI KE L FORTEG N E L SE
(ajour pr. 25/ 10 19 88)
Fredningen omfatter (helt el/er delvis) følgende
matrikelnumre:

25b V.Egesborg By, V.Egesborg

Gældende matrikulært kortbilag: Pr. 103 + marts 1951

Se også REG. NR.: 07748.000



REG. HR. c o "7 S \~o o o

Overfredningsnævnets afgørelse
af 25. oktober 1988

I om fredning af arealer ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså
og Vordingborg kommuner, Storstrøms amt (sag nr. 2690/86).

Fredningsbestemmelserne (uddrag):
§ 9. Ophævelse af tidligere fredninger.

Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1950 om
fredning af Stejlebanke matr.nr. 28b Vester Egesborg
By, Vester Egesborg og fredningsdeklaration af 30. juli
1965 om fredning af areal nordligst på Kostræde Banke
matr.nr. 25fn ophæves •

• Selve afgørelsen se REG.HR. 077~8.ooo
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ca. 8 ha Interessezone : I

Fredningsnævnet 17. november 1949
overfredningsnævnet 14. november 1950

Området skal bevares i sin nuværende tilstand.

De dyrkede arealer må dyrkes landbrugsmæssigt,men ikke beplantes med buske
eller træer.
Der må ikke foretages afgravning,opfyldning, planering eller kystregulering.
De udyrkede arealer må ikke opdyrkes eller beplantes,og der må i øvrigt ikke
foretages nogen handling, hvorved det naturlige plante- og dyreliv på de u-
dyrkede arealer kap lide skade.
Arealet må ikke bebygges eller udstykkES. Skure, boder, skilte og master eller
lignende må ikke anbringes.
Almenheden har adgang til at færdes til fods indenfor de udyrkede partier og
til badning og teltslagning på den offentlige badeplads nord for markvejen •

Privat
Fredningsnævne1:.

Reg. nr. 353 - 7



REG. NR.;~

U n S K R I F T
af

Forha~jlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Pr~stø Amtsraads~reds.

I

-',ar1940 d.en 3loMaj Klo 13 sammentraadte Naturfrednings-
n'~vnet for Præstø Amts:raadskreds i Vesteregesborg Forsamlingshus.

Tilstede var N~vnets Formand, fhv. Dommer Diderichsen,
Næstved. det af Vejlø-Vesteregesborg Sogneraad valgte Medlem, Gaard-
ejer Fr. Hansen, Appen7.s, og det af Amtsraadet valgte ~edlem, Lands-
tingsmand A.P.Hansen, lendernark.

Der behandledes:
Journal Sag Nr. 41/1939. angaaende Fredning af Terrænet

omkring; "Stejlebjerg" ved Dvbsø
Fjord paa Matr.Nr. 28b af Vester-
ep-esborg Bv og Sogn.

•

Mødt var:
Vejlø-Vesteregesborg Sogneraad ved Sognera8dsformand, Gaardejer Niels
P. Hansen, Vesteregesborg, og Gaardejer I.C.Christensen, sammesteds.
Gaardejer Hans Peter Petersen, Vildtbanehøj, Vesteregesborg, Ejp.r af
Matr.Nr. 28b Vesteregesborg By og Sogn.
Danmarks Naturfredningsforening ved dens lokale Komite ved Overl~rer
Herman Nielsen, Næstved.
og Form~nden for D.U.I., Næstved, Kontorassistent Schimmel, Næstved.

tt Under Hensyn til de forhaandenværende ekstraordinære For-
hold blev der med Ejeren af ~atr.Nr. 28b af Vesteregesborg By og Sogn,
fhv. Gaardejer Hans Pedersen, Vildtbanehøj, truffen følgende midlerti-
dige

o v e r e n s k o m s t •

Areblet pa& Matr.Nr. 28b Vesteregesborg By og Sogn syd for
Vejen til Stranden mellem Engarealet og Pløjelandsstrimlen (se neden-
for) langs Landevejen indtil Skellet mod Syd til Matr.Nr. 28a for-
bliver henliggende i sin nuværende uopdyrkede Tilstand.



Jet tillades, 3t Str~ndare~et paa ~atr.Nr. 28b Nord for den
fornævnte Vej benyttes af Beboerne i Vejlø-Ves~ere~esborg og H3~~er

e:>rnmuYlersom offentlig Badeplads .
:Seunges Idræt (u.U.L), dens :.1edlemmermed }'fster, har

Adgang til ~en f6rn~vnte 3ad~plads s~mt Ret til at beholde henstaaende
P3a Are21et Jvd for den f~rnBvnte Vej det nuværende ~ejrhus og til
at benytte ~re~let o~~ring Lejrhuset som hidtil.

3jeren af ~atr.Nr. 28b har Ret til at opdyrke en Strim~el af
ca. 30m.' Bredde langs Landevejen regnet fra den udvidede Landevej.

Denne Overenskomst er g~ldenje til 1.Nov~mber 1941 mod,
at der af De Un~es Idræt, Vejlø-Ves~eregesborg Kommune samt Ha~~er
Ko:nIIlunebetales til ~.ieren af r.!atr.Nr.28b en aarlig Afgift af 120 Kr.,

~er erlægges for Tiden 1.November 1939 - 31. Oktober 1940 med 80 Kr.
af de 2 Komnuner inden l. Juli J940 (D.U.I. har betalt 40 Kr.) og for

tiiden 1.Nov~!ber 1Q40 - 31. Oktober 1941 med 120 Kr. den l. Juni 1941.tt Overenskomsten kan tinglyses paa Matr.Nr. 28b Vestereges-
bnrg By og Sogn.

Paateleretten har Naturfredningsn~vnet for Præstø Amtsraadskreds.'
Overenskomsten er dog afhængig af Godkendelse af Vejlø-Vester-

egesborR og Hammer Sognera&d.
Fhv. Gaardejer Hans Pedersen staar ved sit Tilbud indtil

15. Juni 1940, inden hvilken Tid Sogneraadet for Vejlø-Vesteregesborg
Knmmune vil underrette N~vnets Formand, Dommer Diderichsen, N~stved,
om Udfaldet af Raadenes Vejtagelse.

Unler Hens~n til Statsministeriets Skrivelse Bilag T udsatte
N~vnet S3gen indtil videre.Ir ~ødet hævet.

:Jiderichsen.
Hans Pedersen

R.Nielsen.

A.r.g~!:sen. Frecerit Hsnsen.
I.C.Christensen.

Niels P.Hansen. F.A.Schi~el.

Aar 1940 d~n B.Juni fremJagje Formenden, fhv. Dommer Dideri-
chs€n, til N~vnets Frotokol:

U. Skrivelse af s.D. fra Vejlø-Vesterepesborg So~neraad. nvoref-
ter dette ~ognp~aad o~ Ha~er So~~eracd har godkendt Ove~ens-
ko~eten sf 3]. ~aj 1940 an~aaenje en for~løbig Ordnina af
Frpinin~ssaaen vedrørende Terrænet orn~ring "Stejlebjerg" ng
vedta~et hver at yde ~o Xr. aarlig i 2 har som npvnt i Over-
ensko!1sten.

DiderichsPYI.



Djskrj ftens Riatighed bel:ræftes.
Neturfredningsn~vnet fJr Præ~t0 4~tsrgajskreds.

N~stved. den 10.Juni 19tO.
P.~.V.

Diderichsen.

Bedes tin~lvst uden Gebvr som H~fte1se pea EjendJm~en Mc~r.~r.
28b Vest~re~esborg By og S0gn i Henhold til ~ 33 i 10V Nr. 140 af
7. ~~e.i 1937 om Naturfredning.

Naturfredningsn~vnet for Præstø Amtsraadskreos,
Næstved, den 10. Juni 1940.

P.N.V.
Diderichspn.

Ind~0rt i Da~bogen for Retskreds Nr. 21. N-stved K0bstad m.v.
den ll. Juni 1940.

Lvst. R~alre~ister Nr. 15. 63. ~kt: Skab H Nr. 6JJ.
Rich.Jessel1

Gebvr 2 Kr. /Jacobsen
(TørstemTlAl) Fm

•



Underte~nede G9ardeier Bans Peter Petersen, Ejer af ~str.Nr.
28b af Vestere~esborg By og S~gn, erkl~rer herved at jeg efter
Forhanjlin~ ~ed Ko~munalbestvrel8srne for Ve~10-Veqter~p.esborg og
Han~er Kom~uner og med De unfes I~~æt (D.TT.I.),Næstved, er indgaaet
naa, at forenstaaende Overenskomst forl~nges indtil videre dog med
følgende ~ndringer;

Jeg forbeholder mig fremtidig Ret til &t nndvrke et A~p.al
af indtil ~O Meters Bredde langs Landevejen, regnet fra den udvidede
~3ndeve~, dog s3aledes, at jeg skal finde mig i aen Gene, som Boldspil
ob lignenie Daa ne fredede Arealer ~an medf0re inde paG det dyrkedeer.-'31

.

•
Denne Overenskomst kan fra ~~erens eller Lejernes Side OP-

iges med ~ Aars VarRel til 0Dh0r en ].~ovember, dag saaledes at den
tjrlli~et skal ku~ne apsiges til Onhør l. November ]043.

PE:8taleberetti?et er IJctClrfrednin~snxvnet for Præstø
A:ntRr8E:dsr~reds.

Vester Egesborg, den 31.0ktober lq41.
B.Pe.:lersen

Indført i ~aqbogen for Retskreds Kr. 21, N~stved X0bstad ID.V.
den 10. ~ovember 1941.

IMst. Realregister 15 - 63. Akt: Skab H Nr. 641.
Rieh. Jessen.

,GebVr ? Kr. ) (Ti7'rstempel)

•
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U D S K Ft I F T
af

OVE~FhEDNINGSNÆ~~ETS KENDELSESPROTOKOL.

AdT 1950, den 14. november, afsagde overfredningsn~vnet paa grund-
ttag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

~ sagen nr. 954/49 vedrørende fredning af et areal af ejendommen matr.'Ir. 28b af Vester Egesborg by og sogn.
I den af fredningsnæv~et for Præstø amt den 17. november 1949 af-

sagte kendelse siges:

"Ved en for fredningsnævnet indgaaet overenskomst af 31. maj 1940
med paategning af 31. oktober 1941, tinglyst ll. juni 1940 og 10. novem-
ber 1941, blevet nJ:rmere betegnet areal af matr. nr. 28b Veoter Eges-
borg by og sogn fredet saaledes, at det paagældende areal skulle for-
blive henliggende i sin nuværende uopdyrkede tilstand.I, Et stI'D.ndarealnord for markve jen tillodes benyttet af bebo erne i
Vojle-Vester Egesborg og Hammer kommuner som offentlig badeplads.-

tie Unges Idræt (D.U.I.), dens medlemmer med g~ster har adgang til nævn-
te badeplads samt ret til at beholde henstaaende paa arealet syd for
markvejen et lejrhus og til at benytte arealet omkrinG lejrhuset som
hidtil. Der betales til ejeren af matr. nr. 28b en aarlig afgift af
120 kr., hvoraf hver af de to koomuner betaler 40 kr. og D.U.I. 40 kr.
Paataleretten har Naturfredningsnævnet for Præstø amtsraadskreds. Over-
enskomsten kan fra ejerens og lejernes side opsiges med '/2aars varsel
til ophør en første november. Afgiften fra D.U.I. skal senere være for-

tløjet til 50 kr. aarlig.



tt Danm~rk8 Naturfrsdningsforening har i henhold til lov nr. 140 af
7. maj 1937 § l fremsat beg~ring om fre~ning af hele matr. nr. 28b med
derpaa liggende "Stejlebjerg" eller "Stejlebanke". Den endelige begæring
gaal'u d paa følgende:

1',1 t 8 Vma r. nr. 2 b ester Egesborg by og sogn skal henligge i.sin
nuværende tilstand, jfr. dog nedenfor.

2) de nu dyrkede arealer maa dyrkes landbrugsmæssigt, men ikke be-
plantes med buske og træer. Det nuvæl'ende levende hegn nord for mark-
~jen maa opretholdes og fornyes, og parallelt med dette hegn maa ejer-
ij efter næ'mets nærmere anvisning plante og fornyet la7t læhegn, saa-
_des at læhegnets sydligste punkt blivel'nord for marl:vejen og noget
vest for den vestlige grænse af det opdyrkede, langs amtsvejen værend.e
bælte. Ligeledes maa ejerne efter nærmere anvisning af n~vnet tilplante
en mindre fordybning i jordsmonnet tæt syd for markvejen, hvilken be-
plantning mGa opretholdes og fornyes.

3) der maa ikke foretages afgravning, opfyldning, planering eller
kystregulering. Engen maa ikke drænes eller udgrøftes, og den Kaa kun
benyttes til afgTTsning eller høsl~t. Ejeren skal s~tte hegn mellem

Igen og bakkeskranningens fod.
, 4) de nu udyrkede arealer ~a~ ikke opdyrkes eller beplantes. Græs-

ning paa de udyrkede arealer man kU!1 ~inde sted i saadant omfang, at
lin nuværende vegetation bevares, herunder ogsaa rørsumpen i strandkan-
ten, hvor den i øjeblikket findes, Der man ikke iøvrigt foretages nogen
handling, hvorved det naturlige plante- og dyreliv paa de udyrkede area-
ler kan lide skade. Den sydligste del af det nu udyrkede areal - nemlig
arealet mellem det sydlige skel af ~atT. nr. 28b og en linie parallelt
med det sydlige skel i en afstand af ca. 150 m fra dette og begyndende
mod øst fra et punkt udfor den 'Tedamtslandevejen eksisterende overkøy.
~ls nordkant, hvilket areal mod øst grænser til det langs nmtslande-



vejen V~rGnde nu opdyrkede bælte og mod vest til engen, man dog opdyrkes
eandbrugsmæssigt. F.s.v. ejeren benytter dette 31'e8.1eller engarealet

til løsdrift, skal ejeren sætte beh~rigt hegn i arealets nordre skel.
5) matT. nr. 28b maa ikke bebygges og udstykkes. Skure, boder,

skilte og master eller lignende s~~mmende i~dretninger mac ikke anbrin-
ges. Den nuværende lejrhyt~e, som tilhøre~ De unges Idræt, Næstved, maa
blive staaende paa det nuværende sted og vedligeholdes; men i tilfælde
af fornyelse skal hytten flyttes til et andet sted paa matr. nr. 28b,
og dens placering, udseende og materialer skal godkendes af frednings-

4lævnet.
Der opføres fornødne herre- og dametoiletter paa matr. nr. 28b

Ifter n'Evnets nærmere anvisning, og toiletterne omgives med passende
beplantning efter nævnets anvisning. Opfølelscn og bepl~ntningen, ved-
ligeholdeIsen og renholdelsen samt fremtidiG fornyelse 2f toiletterne
og beplantninGcn foretages og bekostco af Vejle-Vester Egesborg kommune
og Hammer- kommune i lige forening. Affaldskurve anbringos ved den of-
fentlige badeplads, tømmes og fornyes paa de llJlvnteto kommuners for-
anstaltning oG bekostnin[. Skilte med paaskrift om arealernes anvendel-
se kan forlanges opsatte, vedligeholdte og fornyede paa de to kommuners
foranstaltning og bekostning og efter n~vnets n~rmere anvisning. Den

IUV'Erende retiradebygning ved foruBvnte lejrhytte skal fjernes af De
unges Idr~t samtidig med fuldendelsen af de nye toiletter.

tt Ejerne af 28b maa vedblivende udleje det nuværende kioskareal til
kioskbrug. Den nuv~rende kiosk ved amtslnndevejen maa bevnres paa betin-
gelse af, at der i kioskarealets skel mod nord, vest og syd plantes
og opretholdes en syrenhæk af passende højde, at selve kioskbygningen
dækkes mest muligt af kl~treplanter, at fornødne affaldskurve anbrin-
ges paa kioskarealet øst for kioskbygningen, og 3t plQdscn omkring denne
renholdes paa behørig maade, alt efter nævnets nærmere anvisning. Disse

I,et'0rpligtelser paahviler ejeren af matr. nr. 28b i forhold til n:evnet;
men ejeren kan overføre forpligtelserne til eventuel l8jer af kioskarea-



let, dog ~t saadan deleg~tion ikke har virkninG i forhold til n~vnet.
__ Den nuvær~nde kiosk, som har fladt tag, maa ikke forhøjes. Det nuværen-

de kioskareal maa ikke udvides. Fornyelse og udvidelse af en kioskbyg-
nine maa kun ske med nævnets samtykke, og efter at den nye kiosks udse-
ende, placering og materialer er godkendt af nævnet. Beklamering paa
kioskarealet maa finde sted efter n~vnets nTrmere godkendelse.

6) tilvækst fra havet i fremtiden indbefattes under fredningen.
7) offentligheden skal have adgang ti: at færdes til fods indenfor

de udyrkede partier og til badning oG teltsl~gning paa den offentlige
e badeplads nord for markvejen.

Danmarks Naturfredningsforening har begr~ndet frodningsbe[æringen
• med henv;isning til omraadets betydelige landskabelige værdi, til den

storslaaede udsigt, som haves fra omraadet og fra amtslandevejen
Næstved-Vordingborg, som passerer umiddelbart øst for matr'. nr. 28b,
og til arealets v~rdi som friluftsomraade 0[, badeplads for almenheden
samt til betydningen af bevarelsen af den paa en del af arealet voksen-
de sj~ldne plantev~kst.

Ejeren af matr. nr. 28b har ingen indsigelse haft æod frednings-
beGærincon, men har krævet erstatning som nedenfor anført.

Den af Danmarks Naturfredningsforening saaledes fremsatte ende-
'lige fredningsbegæring findes at burde imødekommes i h.t. naturfred-

ninbslovens § l stk. l, 2 og 3, jfI'.§ 13 stk. 3, saaledes at paatale-
el'etten er hos fredningsnævnet for Pr3;stø amtsraadskreds, L::lOm til en-

hver tid i h.t. naturfredningslovens § 13 stk. 3 vil kunne fastsætte
nærmere ordensbestemmelser for det fredede omraade. Forsaavidt angaar
de udyrkede arealer, som efter post 4 ikke maa opdyrkes, bestemmes
dog, at afgræsning ikke maa finde sted uden n~vnets samtykke, og at
rørsumpen i strandkanten skal holdes afhegnet for kreaturer.- Med hen-
syn til den i post 5 omhandlede lejrhytte bestemmes, at nævnet til

~4tenhver tid vil kunne forlange lejrhytten fjernet af dennes ejere med
et halvt nars varsel til en første november, saafremt der maatte ind-
træffe forhold, som efter nævnets skøn gør saadan fjernelse fra
ejendommen ønskelig.



.. Parterne er enige om, at ovennævnte overenskomst nf 31. maj 1940
med paategning af 31. oktober 1941 bortfalder i sin helhed, naar den
endelige fredning tr~der i kraft, og derfor vil kunne aflyses.

Ejeren af matr. nr. 28b har krævet en erstatning p~a 4000 kr.
for det tilfælde, at han bevarer adgangen til udleje af kioskarealet
til kioskbrug. I modsat fald kr~ver han en erstatning paa 5000 kr.

Da nævnet efter det foran anførte kan gaa med til, at ejeren
fortsat taar adgang til udleje af kioskarealet til kioskbrug, og da den

&ævede erstatning paa 4000 kr. efter omstændighederne skønnes p8.ssende,
vil der være at till~gge ejeren af matr. nr. 28b, gaardejer Carl Peter-

~n af Fjordvang, pr. Lov st. en erstatning paa 4000 kr., hvoraf halv-
delen udredes af Statskassen og halvd8len af Præstø anltsfond. Af erstat-
ningen vil intet være at udbetale til panthaverne i matr. nr. 28b.

Idet det i medfør af naturfredningslovens § 17 sidste stk. paalæg-
ges Vejle-Vester Egesborg kommune og Hammer kommune i liGe forening
at bekoste anbringelsen, renholdelsen, vedligeholdelsen og eventuelle
fornyelser af herre- og dametoiletter, opsætningen, tømningen, vedlige-
holdeIsen og fornyelsen af affaldskurve og anbringelsen af skilte,

~sses vedligeholdelse og fornyelse, alt som foran anført, skønnes der
IIkk8 at kunne paalægges disse kommuner at udrede yderligere erstatning

i h.t. nævnte lovbestemmelse.
De enkelte fredningsomr2ader vil være at angive pa.a et matrikuls-

kort ved nævnets foranstaltning.
Sagen vil være at forelægge Overfredningsnævnet i h.t. naturfred-

ningslovens § 19 stk. 3."
KendeIsens konklusion er saaledes:
"Matr. nr. 28b Vester Egesborg by og sogn bør fredes som ovenfor

omhandlet. Tilvækst fra havet i fremtiden er indbefattet under fred-



Der tillægges ejeren &f nxvnte matr. nr. gaardejer Carl Petersen
taf Fjordvane pr. Loven erstatnine paa 4000 kr., hvoraf Statskassen

0E Pr~stø amtsfond udreder hver halvdelen.
Det paalæGges Vejle-Vester Egesborg og H2mmer kommuner at bekoste

anbrin[elsen af toiletter, affaldskurve og skilte, disses vedligehol-
delse m.m., alt som ovenfor nærmere anført."

Overfredningsnævnet har den 15. maj 1950 besigtiget de ommeldte
arealer. Da ov€rfredningsn~vnet fandt den paa ejendommen anbragte kiosk-

.7~inf sJ3rlelesskæmmendeIffOhandledemnn med arealets ejer I gaardejer
Carl Petersen, om fjernelse af bygningen. Der opnaaedes enighed med

Ifjeren om, at denne fjerner bygningen senest i efteraaret 1951 imod,
~,t der herfor tillægges ham en erstatning paa iooo kr. med fradrag af

lejeafgiften for to somre, 60 kr., altsa~ 940 kr.
Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltr~de det i kendelsen an-

førte) vil denne være at stadfæste med den af det foranstaaende føl-
gende ændring.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsnævnet for Præstø amt den 17. november 1949 af-

sagte kendelse vedrørende fredning af et areal af ejendommen matr. nr.
1I~8b af Vester Egesborg by og sogn stadfæstes med den af det foranstaa-

ende følgende ændring.
I erstatning tillægges der gaardejer Carl Petersen 4.940 kr.,

tt6er udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Pr~stø amts-
fond. Af erstatningsbeløbet udbetales de 940 kr.jØrst, naar kioskbygnin-
gen er fjernet.

Grænserne for fredningen fremgaar af et nærværende kendelse ved-
hæftet kort nr. Pr. 103.
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