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Fr.j.nr.

Frecnins

91 A/19i7

matr.nr.

af en del af

-

4 c Ordrup

samt et tilskyllet

by, Fårevelle,
areal.

( afsagt den 20/12 1983)

...

..

1.

Ved skrivelse
DrAgsholm

angivet

den foresl~s

•

1977 til fredningsnævnet

rejst

sag om fredning

by, Fårevejle,

p~ et medfulgt

kortbilag.

skal bevares

Almenheden

fastsat

Der sikres mulighed
nærmere

angivet

Arealerne

tilstand.

til bacestrAnden

og til ophold

område

for i begrænset

at ophale

overtages

omfAng og indenfor

et

b~de p~ stranden •

af det offentlige

ved tiJskØdning

til

Dragsholrr kommune.

1)

fØlgende

ejendorr~e:

-

En del af matr.nr.

4 c Ordrup

by, F~revej1e,

-

c?n del cer udgør en kystbr2JTUT1emellem
SejerØbugten
matr.nr.

og som i øst grænser

8 ~

og tilhØrer

og Ordrup ~æs,
2)

•

således:

på denne.

Sagen vedrører

e

areal,som

IfØlge fredninqsp~stan-

i deres nuværende

skal have adgang

har

af en del af

samt et tilskyllet

fredningsbestemmelserne

Arealerne

•

begæret

4 E Ordrup

matr.nr.
nærmere

kommune

af 30. marts

nemlig

et sOJTl.rerbusoJTlråde
og

mod HØjbjergvej

grundejerforeningen

og i vest

for Kårup skov

samt

et umatrikuleret

tilskyllet

areal ud herfor.

I'rednincssac:en.
BekendtgØrelse
tidende

om sagens

og de lokale blade

er blevet

underrettet

Kævnet

1982 efter behørig

derom ved anbefalet

1978, 4.

konsortium,

i Stats-

afholdt

brev.

mØde den 3. maj lq77 og

november

50-

1980 og senest åen 22. juni

indkaldelse.

Den af fredningsp~standen
by, F~revej le, blev

har været indrykket

for den 12. juli 1977, ligesom ejerne

har forud herfor

nere den 31. januar

rejsning

omfAttede

del af ~atr.nr.

fredet ved en af de daværende

aktieselskabet

IDr2gsho1m",

udstedt

4 c Ordrup

ejere, et udstykninqsog cen 6/2 1934

"
L

ti~gl~st

deklaratio~,

hvorefter

turfredningsforening

udlægges

der efter aftale med D~~~arks

et nærmere

nr. 4 c og 8 Ordrup

by, Fårevejle,

med ret til badning

og opslagning

tinglyst

den 7. april

al, beliggende

servitutter

blev

med hensyn

det endvidere

linien mod 8ejerøbugten

blan~t

andet vedangivet are-

nu ang2r,

kunne ud-

so~ det siden

ved skrivelse

pelagte

for Holbæk Amt •

udstedelse

i august

1942 neo-

af //1 1943 strand~eskyttelses-

på stræ}~ningen fra "Plateauet

lerr. arealerne

ti l sl:ellet me;'-

.

angivet pe det til deklarationen
af disse arealer,
tillades

afbenyttelse

til de ved deklarationen

ved deklarationens

satte statsministeriet

af mAtr.

at et nærmere

fredningssagen

fredningsnævnet

Ka-

Ved deklaration

m- som mindstestØrrelse,

2000

tillagt

Som forudsat

o~råde

?

på

er sket. Påtaleretten

af badetelte.

by, Ferevejle,

syd for det omrede

i parceller

stykkes

angivet

til offentlighedens

1~43 bestemtes

4 f Ordrup

rgrende matr.nr.

•

•

indtil

hørende

der er beligsende

en afstand

kort,

s~ledes

p& fornævnte

at bebyggelse

..............••

af 50 m fra den for græsvækst

blottede

strandbred".
Det er oplyst,

e

e

ved opskylning

at der ud for ffiatr.nr.4 f Ordrup by, Ferevejle,

er fremkommet

et areal på ca. 9320

m2. S2vel matr.nr.

4 c Ordrup by, Fårevej le, som det t ilskyll ec3e area 1, er efter komInune:~s
opfattelse,

som støttes

af freåningsplanduvalgets

ver.~er 1976 af stor betydning
adgang-

med henblik

og opholdsrettighecer.

Det hedder

"at kOlTununeni forvejen
matr.nr.

4 e Ordrup

aler, medens
Fårevejle,
bruar

i

SyriVE~Se

på at sikre offentlishecens
videre

i rejs~ir~sskrivel~en:

tar En offentlig

by, F&revejle,

baceE-tran6 på

som n~bo til p~~ælcende

der til den anden side p& ~atr.nr.
forbindelse

1974 er pålagt

~ed fredningsnævnets

arealet

-

af 16. ~c-

fredningsservitut

8 ~

are-

Ordrup hy,

kendelse

af 1. fe-

med ret for almen-

[,(;(:en
til færdsel

til fods og q:-Lclc

8 ~

fra det til ejendoIT~en matr.nr.
sydsiden

af næsset.

90d og naturlig

22 sarrt til b~6nin9
hørende

strandareal

Der vil således fra beqge

adgang

til matr.nr.

pE

sider være en

4 ~ og det opskyllede

are-

al.
Da der formentlig
skyllede

areal

klaration

vil være græsbevokset,

af 6. februar

formuleret,

samlet
I

og Ca den tinglyste

de-

1934 er temInelig vaqt og utydeligt

finder man det Ønskeligt,

del af matr.nr.

I

kun vil gå kort tid, inden det op-

såfremt der for såvel

4 ~ som det opskyllede

areal ivær~sættes

En

fredning".

rejsningsskrivelsen

er fre~sat

forslag

til fredningsbestem-

melser.
Under nævnets

forhandlinger

IDed ejerne og Drassholrr,kOIT~une den

3/5 1977 blev det an fØrt, at iill'.tsKomr.mnen
har hens ti llet , at de norclige }:orTlIT,uner
i amtet

i videst IDuligt omfang åbner kysta~ealerne,

ledes at disse kan modtage
fordi det er kommunens
tt'ejerforeninserne
__ arealerne,

erfaring,

dels fordi kysten

munen har under

vandrer

fremsat

forligsforslag,

4 c Ordru~
stiedes

I skrivelse

by, Fårevejle,

e

benyttelse

til, så at basisJinien

fastholdt

at en fredning

af strandfra strand-

hvorefter

fredningspåstand,

af et mindre

område vil kunne

Kommunen

der forl~ber

KOIT-

den primære

af 13/8 198? har korr~unen godkendt
erhverver

et af nævnet

den ael af matr.nr.

fra HØjbjergvej

til Tv~rvej

~,

for K2.rup skov og Ordrup ~æs beholder

til den resterende

ges en deklaration

Dels

mod nord, har man rejst freaningssagen.

at grundejerforeningen

ejendomsretten

offentlighedens

lægger

forhandlingerne

dog med cen modifikation,

antal endagsturister.

at det ofte kniber med at forme ~rund-

til at acceptere

ttbeskyttelseszonen

accepteres.

et betydeligt

S2.-

om, at arealet

-

del, ~en s~ledes at denne del pålæqingensinde

kan hebY0ges.

4.
for K~rup SJ:ov og Ordrup Næs h~r i s~riveJsc

Grundejerforeningen
"

17/8 og 6/12 1982 meddelt,

at grundejerforeningen

4 c Ordrup by, Fårevejle,

afstå den del af matr.nr.
HØjbjergvejens
Dragsholm

udmunding

kommune

og pålægge

tion om, at bebyggelse
Næsgårdens

tt

husområdet

nr. 4 ~ Ordrup
det område,

tiltræde

arealet,
Nævnets

der Ønskes

S og

som Ønsker

~t Dragsholm

ligesom

i

sommer-

denne ejen-

ejer ejendommen

op til det Østlige
indrettet

der ud for ejendo~~en

im(dekorr~es, at tillade,

hensiqt,

at både oplægges

matr.

skel af
parkerings-

er udlagt bådes~fremt Ønsket
på den del af

til kommunen.

af?ørelse.
er enigt med Dragsholrn kommune
for friluftslivet,

ningssagen

inddrages

angår,

ejede n~boareal,

og landsætning

under

til ophold

af småbåde.

Kævnet

at stranden

mod vest er stenfyldt,

til badning

og ophold,

op til kommunens
planer

at overtaqe

Herpå har kommunen

sentlig betydning

munen

areal deklara-

grundejere

kommune

der grænser

fredet.

ejendom

om udvidelse

og at det derfor
vejs og Tværvej

at en del af områcet,

samme udnyttelse,
og badning

so~ det af kom-

for almen~eden

har imidlertid
hvilket

som frec-

samt sø-

dels som en f~lge nf

gør den mindre

tiltrætkence

orr at koncentrere

opJcg-

fundet,

at kun den nærmeste

del af arealet

er egnet

til og af betydning

for y.om~unens

af hensyn

til de rekreative

kun er nØdvendigt
4~s udmunding

til sådan ben}~telse.

i, at det vil være af V2-

og dels ud fra Ønsket

ning af både mest muligt,

tt

der o~fatter

for både. Det er kommunens

som afståes

Nævnet

e
e

af det tilskyllede

4 til

fredninqsforslaget.

by, Fårevejle,

plads og toiletforhold,

om fredning

4

af sagen,

bro og ophalerspil

af Tværvej

ikke må finde sted.

syd for matr.nr.

Det fremgår

cer ligger mellem

til ucmundingen

resten

grundejerforening,

dom, har ikke kunnet

I

i stranden

til at

er villig

Nævnet

at inddrage

i stranden,
bes~r

muligheder
omrgdet

en strækning

derfor,

i området,

~eJ]e~

EØjbjerg-

på 140-150 ro

at dette are~l afstås

Af

t il Drc.9sholm J.:O:TJr'l~e.
Evad ar.']
f. r fredn:ir.gsbestenur.e
1s E:':-r. e må r,,::,vnet

tt"

for S2 viet anglr hele arealet,
adgang

til at færdes

§§ 54 og 56, og at det derfor vil være overflØdigt

fredningsbestem~elser
uanset

tid vil muliggøre

ningslovens

§ 4€

forhold

det ingensinde

nærværende
herunder

stk.l

byggeri

forbudte

beskyttede
bliver

herom.

Derimod

at tilskyldningen

overskuelig

eksisterende

muligt

foranstaltninger

bestemmer

sag inddragne

område

af matr.nr.

skure, master,

henlægges

affald

af det areal,

eller

der overdrages

campingvogne

der if~lge

indenfor

ht3ve-:'
end den idag

derfor, at hele

bygninger

beplantes

det under

4 ~ Or~rup by, Fårevejle,

og lignende,

ovenstående

kOITununevil være at iværksætte

næppe

yorr~une, fredes,

af nogen
ændres

eller hegnes.

skal overd~ages

art eller

i terrænet,
Udstykninsen

til Dra~sholm

og be},oste af Y..ommunen.IØvrigt

ligger ingen erstatningsspørgs~ål

det

på 50 m, at sikre, at

til Dragsholm

ikke må opføres

lignende,

nævnet,

i den efter de be-

fat bygge m.m. nærmere

Nævnet

opstilles

i natur-

eller andre af de i naturfred-

bebyggelse.

også det arenl,

finder

til kysten

strandfredningszone

således at der på området

e

samt land-

fredningslovens

stående

e

og til ophold, bncninq

tilstræJ.:keligt sikret gennem bestemmelserne

vil være rimeligt,

•

til fods derpå

fredet, anse almenhedens

sætning af både

at fastsætte

e

der Ønskes

til afgØrelse

i forbindelse

foremed sa-

gen.

T h i
Ejendommen

rr.atr.nr. 4

går arealet mellem
mod nord herfor
på arealet

matr.nr.

tilskyllede
må ingen

affald

Ordrup

t

e m ro e s:

by, Fårevejle,

4 ~ Ordrup by og 8 ~
umatrikulerede

sinde opfør~s

camping\'ogne og lignende,
rænet, henlægges

E

b e s

opstilles

og lignende.

Ordrup

py,

og det

areal fredes.

bygninger

master,

for så vidt an-

af nogen

foretages

art, skure,

æ~dringer

Ej heller må der foretages

i terbe-

plantning.
Arealet

mellem

matr.nr.

~ e 0rdrup by og en liDie i forlængelse

..

af den ve8tlige

y.ant af Tv~rvej

4 nfstts

På dette areal kan der efter kommunens
hales og henlægges
Herudover
stk.log

bestemmelserne

§ 54 stk.l fortsat

nærmere beste~~else

op-

i naturfredningslovens

§ 46

for hele det fredede areal.

Bjarne

Udskriftens
Fredningsnævnet

korr~~~e.

småbåde og joller uden motor.

gælder

Erik Rasmussen

til Dragshol~

for Vestsjællands

Jensen

rigtighed

amts nordlige

H. Eirkmann

bekræftes.
fredningskrecs

Bjarne Jensen.

Jensen
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