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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Præstø Amtsraadskreds.

KENDELSE
åfsagt den l3.Maj 1946.

I Skrivelse af l4.April 1944 rettede Ejeren af Gaunø Gods Hen-
vendelse til Fredningsnævnet om Fredning dels af en Del af Strande-
gaard Dyrehave paa Matr.Nr.2ab Strandegaard, Roholte Sogn, dels af
den bevoksede Kyststrækning paa Matr.Nr.2aa ibd. Syd for nævnte'Dyre-
have. I Skrivelsen udtales, at Fredningen er tænkt gennemført i Til-
knytn~ til rn ~ ~htI~~~'nI!'!!~:ingen langs med de
Areal~rlønsk1t fr~, ~n etydelige Skred, hvorved
selve Klinterne og de herpaa voksende Træer efterhaanden SkYlliS i Havet.
I skritl;:nt:!e~endØ~stsi~ Ddføre btydelige
Udgift~or Godset, hvis Ejer for at skaffe Dækning for disse Udgifter
har overvejet at realisere den store Mængde moden Skov, som Dyrehaven
repræArCg~m 'or TidenL.6nne indbr~ma~penge, men at
Ejere~i~vil 'o~ge en sa~e~isat~vJt medføre Ødelæg-
gelse af det landskabelig set meget skønne og sjældne Omraade. Ejeren

v~ære et TtsnmZta~alerne vil
s~t Kystsi,ri~Jfi '~l Virkelig-

Erstatning for Fredningen, idet rstatningen skal
medgaa til Dækning af Godsets Udgifter til KYstsikringen.

I en Skrivelse af 25.Februar 1943 til Ministeriet for offentlige
Arbejder i Anledning af Kystsikringen har Naturfredningsraadet udtalt
følgende:

ttpaabegge disse Kyststrækninger, der bestaar af stejle og ret
høje Ler- og Sandklinter, sker der aarlig med Paalandsvind en voldsom
Erosion, som bevirker, at den langs Skrænterne voksende Vegetation af
Træer og større Buske løsrives fra deres Vokseplads og styrter i Havet.

Umiddelbart indenfor den først nævnte Strækning findes paa et
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINrTSNÆVNET S KE~"DELSESPF.OTOJrOL.-----------------------------------------

Aar 1946, den 31.0ktober. afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlae af skriftlig ob mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i sagen, Nr. 680/46 vedrørende Fr'edning af Strandegaard Dyrehave
m.m. i Roholte Sogn.

Den af Frednlnbsnævnet for Præstø Amtsraadskreds den
13.Maj d.A. afsagte Kengelse er forelagt Overfrednin~snævnet 1
Fenhold til Naturfredningslovens ~ 19. stk. 3.

Nævnets Kendelse er saalydende:
"I Skr'ivelse af 14.April 1944 rettede Ejeren af Gaunø

nods Renvennelse til Fredningsnævnet Om Fredn~ng dels af en Del
af strande~a!'.rdDyrehave pas Mfitr.Nr. 2eb Strandegaard. Roholte
Sogn, dels af den bevolrsede Kyststrækning paa Matr.Nr. 2ap ibd.
Syd for nævnte Dyrehave. I Sk:rlvel~nudtales. at Fredningen er
tænkt genne!"'før>ti Tilknytning til en Kystsikring, idet hele Kyst-
strækniD~en leneS med de Arealer, der ønskes fredede, er Genst~nd
for betydelige Skred. hvorved selve Klinterne OB de herpaa voksende
Træer eft.erhaanden skylles i Havet. I Skrivelsenudtales endvidere,
at.Kystsikringen vil medfø-re betydelige Udgifter for GOdset, hvis
Ejer' for at skaffe Dækning for disse 1Tdgifter har overvejet et
realisere den store Mængde moden Skov. som Dyrehaven repræsente-
rer~ og som for Tiden vil kunne indbringe mange Penge. men at
Ejeren nødig vil foretage en s8Fdan Realisation, som vil medf~e
Melæg~else af det landskebel1~ set me~et skønne og sjældne Qm_

ra~ne. Ejeren er klar over, et d~t kun vil være et TidssP~gsma~l,
nser Arealerne vil rlive 0'delAg,teaf navet, satlfremt Kystsikrine;.en
ikl,e'bliver·til 'lirkeli~'ned.nodset map kræve Erstatning for Fred-
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nin~en, idet Erstatningen sya1 medi:-aatil nækning af Godsets Hd-
gifter til Kystsikringen. •

I en skrivelse af 25.Februar 1943 til Ministeriet for
offentliie Arbejder i Aneldnin~ af Kystsikrin~en har N~turfred-
ningsr·aadet udtalt føleende:

"Pas be~l6e disse Kyststræknineer, der bestaar ef
stejle o~ ret høje Ler- 0t Ssndklinter, sker der aBrli~ med Paa-
landsvind en voldsom Erosion, som hevirker', at den lAncs skrænter-
ne voksende Veesetation af Træ::r De størr'eBuske løsrives fra deres
Vokseplads o~ styrter i Havet.

Tmiddelbort indenfor den først nævnte strækning findes
pae et Areal_ef ca. 11 ha den æl~~te Del af Dyrehave~L der bestaar
af 200-500-earlie mee!;etmonumentale Individer af BØg 'og Eg med
bred Krone. Denne Bevoksnin~ af sikkert naturlig Skov besidder en
sjælden Skønhed, som meget vel kan maale sii med de smukkeste Be-
voksninger indenfor Jæ~ersborg Dyrehave. Naar bortses tre denne
Lokalitet, findes der ikke mange steder i Landet tilsvarende Be-
voksnin~er som den bel' omhandlede, der i hØj Gred fortjener et
bevares sae 1ærge som det er muliet, hvilket kun ken ske ved en
Sikring af Kysten.

Hertil vommer, at Underskov næsten helt mangler, og
at Jordbunden i overvejende Grad er ~ræskl~t, et Forhold, der
har ~jort denne Del af strandebaard Dyrehave sær'lig indbydende og
egnet som Udflugtssted og Lejrplads.

Det bør endvidere anføres, et der i denne Del af Sko-
ven forekoromer en af de faa Ru~epledser for stor Skallesluger,
og det vil derfor ogsaa være af Interesse, om dette Omrasde kan
bevares som Yngleplads for denne Fugl.

Af historisk Betydning er endRlig de usædvanlig
.store Grevh~je med stensætninger ved deres Fod~ som findes 1 den

sydligste'Ende 8. f det pa8e!:ældendeAreal 0E mee,et nær Kysten. aae-
ledes at ogs~e disse meget imponerende Mindesmærker vil være stærkt
truede ved en fortsat Nedbrydning af Kysten. Herom har Naturfred-
ningsra~ået meddelt Nationelrou~eet, der --- vermt anbefaler nen-
nemføreleen ef en Kystsikrin~.

Udover den betydeli~e Interesse, AreRlet har 1 natur-
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hlsto~lsk og arkæolo~lsk Henseende. skal det anføres. at Dyrehaven
ved Godsets Velvilje hver Somme~ bes'l!,esaf et stort Antal Menneske~ •
stedet e~ sær-ligvel egnet og yndet til Afholdelse af sto~e M.øde~.
Idrtæsstævner. Friluftsskuespil m.v. Der indgaar desuden aarl1g
til Godset en stor Mængde Anmodnin~er om Tillfldelse t.jJ Benyttel-
se af Skoven som L~jr~lads. hvilken Anvendelse aldrig har medf~t
alvorlig r~ne for Ejeren. selvom Stedet Aaret igennem har v~et

,,
l I

bes~gt af 500-1000 Spejdere.
I Zjeblikket forr-inges Skovens Mul ighed som Ud flugts-

sted do~ i nOben Grad derved. at Færdsel langs den stejle Brink
ikke er uden Fare for Besøgende. idet den i Efteraaret 1942 endnu
eksisterende Sti delvis i Vinterens Løb er sty~tet i Pflvet. Ad-
eangen til stranden fra Skoven er i Øjeblikket 8anske udelukket.

Kyststrækningen Syd for Dv~!~ er bevo~set med
Re8te~ af utvivlsom naturlig Skov Ob Krat. som frembyde~ en

(
11
I •

meget betydelig SkØhhedsv~di Ob de~for ogsee fortjener en Beskyt-
telse mod fortsat Nedbrydning~ I Vinterens LØb er anselige Indi-
vider af Eg o.a. Træarter styrtet n~d. og. saafremt der ikke i
Fremtiden træffes Foranstaltnineer til Skrænternes Udskriden. maa en
total Z/delæggelseaf disse smukke Bevoksninger imødeses.

Hertil kommer, at ogsaa Landbrugsjorderne indenfo~
det smalle Skov- Og Kratbælte med Tiden vil blive 8n~bne. Saa-
ledes er allerede nu den yderste Del af den i 1841 opførte Skanse
ødelagt.

I i
I
I

Naturfredningsrsadet skal derfor varmt anbefale, at
der fr8 det offentliges Side ydes Tilskud til Sikring af Kysten
saa vel udfor Strandeeaard Dyrehave SOm udfor Skrænterne Syd for
Dyrehaven.

- II'
I.
I

!
I

Ra8det har overfor Beskæftigelsescentralen indgivet
en Indstilling om. at der maa ydes Støtte til en Kystsikring. som
Godset ikke alene vil kunne magte. Derimod ha~ det e~klÆret sig
villig til at fredlyse det ovenfor omtalte Parti af Dyrehaven. enten
frivilligt eller mod Erstatnin~. alt eftersom Forholdene vil kun-
ne or-dnes ved Over-enskomst med de" paagældende Myndig'nsder~ Det sam-
me gælder Kystbevoksnin~en lanes Skrænten Syd for Dyrehaven. End-

I
I;,

I:
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videre har Godset erklæret sie villiet til ved den fremtidige Be-
handling af andre Partier af skoven et udvide det fredede Areels
størr·else ud over de ovenfor omtalte es. 11 ha."

Den Lendvæsenskommission, Eom behandler sagen ang.
Kystsikr'inE.en,der' skal stræl,ke Bie,frE!Fakse Aa til omkring det

C' truDu eer,,' ,rd!noget Nord for #ovea~aarden lieeende 0e paB Generalstabens MaRIe-
hordsblad e.fmærl{edeBatterihus , har oplyst, at Udgifterne til Kyst-
sikringen er anslaeet til 370000 Kr., som tænkes tilvejebragt saA-
ledes. Tilskud fra Arbejds- o~ Socialministeriets, Beskæftigelses-
centralen, 225000 Kr., Tilskud fra Ministeriet for offentlige
Ar~ejder 48333 Kr., Tilskud fra Præstø Amt 10167 Kr., Tilskud fra
Roholte Kommune 10000 Kr., Tilskud fra Hylleholt Yommune 12000 Kr.,
Erstatning for den nu af Gaunø Gods beeoorte Fredning'anslaaet til
25000 Kr. og Lodsejernes Bidraf 39500 Kr., hvoraf Gaunø nods for-
lods udrede r 20000 Kr., medens Resten 19500 Kr. fordeles pes de in-
teresserede Lodsejere, herunder rraunØGods med 9929 Kr. Landvæsens-
kommissionen er villiB til at opta~e Fordelingen a! Lodsejernes
Bidrag, herunder indbefattet den enslaaede Fredningserstatni~g,
til fornyet overvejelse.

Arbejds- G~ socialministeriet, Beskæftigelsescentralen, ~,
her i en Skrivelse af 23.Marts 1946 til Statsministeriet udtalt,
at Arhejds- og socialministeriet er sindet at medvirke til !værk-
sættelse af det pasgældende Kystsikringssrbejde som Beskæftigel-
sesforanstaltning under Forud8~ning af, et den paatænkte Fredning
ef strandegaerd Dyrehave ~ennemf~es.

Præstø Amtsread og de to nævnte Sognekommuner har
givet Tilsagn o~ at yde de re8p~k,tive Tilskud til Kystsikringen.

Gaunø nods har i Frednings nævnets Møde den 25 .septem~
ber 1944 fremlagt en af AssisteDt ved Skovbrugsundervisningen R.
Dens udarb~jdet Erstatningsberegning, hvorefter alene den Vedmasse,
som staar paa de ovennævnte ca. 11 ha af Stra~degaard Dyrehave,
og som 1 Tilfælde af Fredningens Gennemførelse ikke vil kunne
realiseres, maa antaees at have en Værdi af henholdsvis C8.
107700 Kr. eller c8. 95900 Kr., eftersom der regnes med henholdsvis
øjebJikkelig ReAlisation af Træet eller en Realisation ef Træet
over 5 Aar, hvortil kommer Tsbet ved, at Skoven paa disse 11 ha
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i Fremtiden skal bevares med sit nuværende Præg og ikke mae drives
med økonomisk Produktion for øje. hvilket Tab er beregnet til
10500 Kr •• eventuelt 9200 ~r. Til disse Tab ved Fredningen af de
11 ha mae desuden lægges Godsets Tab ved Fredningen af de øvrige
Arepler. som Fredninessegen omfatter.

Neturfrednin~sraadet har stillet Forslag om. at Fred-
ningen bH ver a f f:~lgendeIndhold:

Den r)11værendeTNooestand pas de omhaildlede to AreR ler.
hvoraf det ene Areal - nemlig de ca. 11 ha af Strandegesrd Dyrehave _
er en Del af Matr.Nr. 2ab o~ paa en under,Sagen som 9ileg 23 frem-
lagt skitse er betegnet med 278 og b, maa hverken helt eller del-
vis afdrives. strande~~aards Dyrehaves( d~V.8. det paR Skitsen
Bilag 23 som 27a o~ b betegnede Areal) nuværende Karakter af Skov
med monumentale Individer af BØg 0e Eg med bred Krone skal; S8a-
vidt muligt. bevares i Fremtiden. ogsaa naar de nuværende store
Bøge - o~ E~etræer maatte uddø. Spørg-smaelet om fremtidig Kultur.
efterhsanden som den nuv~ende TrÆbestand i Strandegasrd Dy~ehave
(d.v.s. det paa Skitsen Bilag 23 som 27a Og b betegnede Areal)
maatte uddø. forelæ8~es NBturfredningsraadet til Afgørelse. hvorved
bemærkes, at Vedligeholdelsen af Træbestanden paahviler Ejeren.
Med Hensyn til den tevoksede Kyststrækning paa Matr.Nr. 2aa Syd for
Dyrehaven har Ejeren ikke Pligt til Nykultur. Nykultur ~ræver God-
kendelse fra Nsturfredningsraadet. Fra de nævnte Areeler pas Matr.
Nr. 2ab og 2aa maa Ejeren ikke fjerne Træer' og Buske uden Naturfred-
ningsraedets Tilladelse, bortset fra"Træer og,Buske, som er Udg8S-

ede Bf siB selv. Almenheden har Ret til g8aende. cyklende o~ k~ende
Færdsel ad Godsets private Vej fra nen offentlige Sognevej ved
Delhovedgaard op til Traktørstedet ved Strande~a~rd Dyrehave og her-
fra ind i denne til ParkeringsPladsen. Pas det pas Sk1tsen Bilag
23 som 27a og,b betegnede Areal har Almenheden i0Vriet kun Ret t.il
gaaende Færdsel. Den nuværende Parkeringsplads for Motork~etøjer,
Bestekøretø'jer og Cykler 'bibeholdes. Eventuel Parkeringsafg1ft skal
gaa t.il Vedligeholdelse af Adgangsvej. Hegn og Trappe og lign.-
Ejeren indremmer vederlagsfri Lejrpleds i samme Omfang som hid-
til og unrlerHensynta~en til Stedets særlige Karakter. Eventuelle
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Klager med Hensyn til Nægtelse af Lejrplads og lign. afgøres af

Nævnet. F~a strandegaard Dyrehave har Almenheden Adgang til gaB-

ende Færdsel paa et Areal af een Meters Bredde langs med og oPpe

pas Kystskræhtån_til den bevoksede Kyststrækning paa Matr.Nr.

28fl., og sae.lepgt som den bevoksede Kyststr~ning naer (D.v.s.) til

Batteriet) ,- Den Del af Str,andegear'd Dyrehave, som pea Skitsen

Bilag 23 er betegnet 27c, 28a, b, c, d, 29a 1. og a 2, 24b, 25b,

2hb og 26c (ialt 11,29 .ha) mea kun beplante s med Løvtræ, og indenfor

dette Areal har Almenheden kun Adgang til Færdsel pae den saekaldte

"grønne Vej", 0e Fæl'dselen er kun for FOdgængere, idet Færdsel med

feste- og Motorkøretøjer og med Cykler er forbudt. Paa intet ef de

nævnte tre fredede Omraader maa der uden Nævnets Tilladelse opføres

eller' ombYe::eesBYcn1ne,er', 11t6SOTl Indr'etnin~er, som kan vir'ke skEfm-

mende, ikke maa anbrin~es.

Naturfrednin~sraa det her anbefe let,o ~t E jeren af (}au-

nø~ods for en Frednin~ af d~tte Indhold dels ~aar tilkendt en Er-

statning svarenne til det Bidrag, som meatte blive paala~t ham til

An1æ~get a f den ovenomhandlede Kystsikr in~, dog ikke udo"~r 50000

Kr. dels af det offent11~e hliver: friholdt for de hem i Anledning

af Kyst sikrlngens fremtidige Vedligeholdelse-' paaførte Udgifter.

herunder dog ikke Administratlonsudgifter. og ~Jn forsaavld\ an-, .

!
I

IIl,
\

I'
I,
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gaar den udfor str,ndse:,eard Dyreheve værende Kyststrækning. ,

~jeren ar Gaunø Gods er indgaaet paa Fredningen pea de

anfør'te Vilksar, og ban er i~dfo~staaet med, at Fredninben er be-
/.julOJ c et

ting,et af, at Kystsi~rirw;s) g,ennemføres. li~esom han er indfor-

staaet med, at Erstatningen,kun udbeta~es mod 4ttest fr~ Landvæsens-

kommissionen om, at Kystsikrineen er forsvarlig udført.

Naturfrednine~raadet har erklocret. at Freqniryg~n maa

antages at være af væsentlte; Bet"dntn&; flilr store nele. af .CJjællsnd•

Nævnet Iran for' 'sdt Vedkommende ti ltræde Nat'Jrfr~d-

ninbsraadets Udtalels~r i Skrivelsen af 25.Februer 1943 om. at

St~andegeard Dyrehave residner en sjælden SkØhhed. hvi~ Mage k~n

fin.des f AI' Steder her 1 Landet, at Kyst.ail(rlngen pa~ Matr.Nr. 2aa

1~ge1edes frembyder en meeet betydelig SkØhhedsværdi. at Strandegeard

Dyreba've har betydeli!:; Intere s se i naturhi st orl ak og t\rkæologt sl:<

'Hen'Seende. ae at heece Part>ierne bør "bevares mod Havets nedbrydende

Kr'æfter.



J~revnet finder herefter.,-- selvom det mse antsg'Els./-

et Klinten som Føles af Høfdeby~nin~en i nOeen Grad vil forandre

Karakter -, et de to (ovenfor orr.1Jandlede Part ler af str-andetaard

Dyrehav,fj' pae Mat r-.Nr-. 2ab ,st'r-andebaard HovePeaArd, Roholte Sogn.

og ..den .bevoksede Kyst strækninb Syd herfor ps a Matr .Nr. f2ea, 'fbd.

bør fredes, o~ at Fredninl:!.en fear det 8,'1' Nat.urfredningsraB'det for-

an for-e.slaaede 'Indhold. herunder- Bestemmelserne om Almenhedens Ad-

bang til ,det frede-de. Paataleretten vil vært> at t ill~ge Nat\Jrfred-

ningsnævnet for Præst ø Amter'8p.dskr'ede • ' (

','" 1 - For Fr·ednil"een vil der Va're at- t'i-llæe,~e Ejeren en saa-

dan' Erstatnip.ar som svarer· til det Bidrag. Bom meette' bH-ve pas'-

lagt hatn af Landvæsenskommiss1onen til Anl~~et·a'f Kyst.sikringen.

dog ikke udover 50000 Kr. Desudtm vil det offentUBe have et~ fri-

holde ham for de Ud~ifter. som kommer til at paahvile ham og senere

Ejere af Matr.Nr. 2ab strandee,sard Hoved~aar~ t1l ~~n fremtidige

Vedlif:,eholdelse af Kystsi1ir'ingsanlægeet udfor 'den nel af MFltr'.Nr,

2ab. som paa' Ski tsen Bilag' 2~ er betegnet '27s' 'og b. dog st Admini-

et r-a tionsud'!:.1ft;er ,ikl<e henreE:ne s t 11 Ve'dl1geholde}jEl\3Udg,irte.r'. Med

Ren'syn ti l denne Ers tat'nin~s fa stsættelse bemærkes. a t Ejerens Tab

ved Fredningen' efter· det foreltgi:!,ende mae. anta'~es ~an'gt at' overstige

50000 Kr.,' oe' at den framt idi'ee aarl1~-e &yr'de· ved Vedl1geh'Oldelsen

ef KY8tsikringsanl~get lOfter Forholdets Natur ikke- med nogen-

lunde SandsynliE,hed vil kunne kapitaHs6t'eS-. hvorfor det findes

retfærdigst et løse dette SP~esm~al pen den foran næronte Meede.

Efter Omstænctil::.hederne -skønnes ingen' Del af Erstat-

ningen at burde tilfalde Panthaverne. ' .

De Nævnet - ligesom Nturfredningsre Rdet - finder. at

Fredningen har væsentliB Betydninb for befolknin~en i store

Dele af Sjælland - eltsaa langt udover præstø Amtsraadskreds-, i

hvilken Henseende' 0bsaa ken anføres, at'Fakse'Ladeplads. som

l1g~e~ i N~heden'af strandeeaerd Dyrehave. e~rligt bes~BeB

af mange Tur'ister navnlis.. . fr'a" København., l1beåom iåjrplads'Elrne

i Stra'nde~aard Dyrehave væsentlig' oefolkes af'udenamtsboende, ,

skØ\"nes Er'statnil'}gen at burde llnr'ecles med to Trediedele a.'f Stats-

kassen bti een'T~ediedel ef Præstø Amtsfond. I sem~e Forhold vil de to

Kasser' have at udr'ede de Udgift.sbelø'h. hvor'for Ejer'en ,af ~ftatr .Nr.

2ab ifølbe det ovenfor· &nfør,te sltal friholdes J i ~,n18dni,ng af fltm
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fremtidi~e Vedl1i6holdelse af Kystsi}(r1nesanl!r{;~etudfor Strandee::sar-d
Dyreha ve.

Frednint::envil do~ kun være at iværksætte- pas Be-
t~n~else af, at Kysts1k~in8sa~lOCB~et fuldføres, og Erststnings-
SUJT1menvil derfor før'st være at udbetale til Ejeren, naar der- fore-
læeges vedkommende Udhetalingsmyndighed Attest fra landvæsenskom-
missionen om dels Størrelsen af Ejerens Bidrag til 4nlCEBget af
Kystsikr-inben dels om, at Kyst aik.r-ini:sanlæg6et er forsvarligt ud-
f ør-t.

De fredede Omra8der, Parkeringspladsen, Ad~angsve~~n.
til strande~aard D~rebave, Stien herfra til o~ langs med Kyststræk-
ningen pea Matr.Nr. 2aa og "e:r'ønneVej" vil være at afsætte pea et
Mat~ikul skort.

sae:6n vil i Henhold til N8turfrednineslovens ~ 19
Stk. 3 være at forelæece for Overfrednin~sn~vnet.

T h i b e 8 t e m rn e s:

1) Det ovenfor omhandlede. Areal af strandgaard ,Dyre-
have paa Matr.Nr. 2ab Strande~aard Hovedgaard, Roholte Sogn,-
hvilket Areel pea den under Sagen som BilAg 23 fremlagte Skitse.
er betegnet som 278 og 27b - og 2) den ovenomhandl~de bevoksede
Kystst~ækning 9aa Matr.Nr. 2aa ibd. samt ,) den Del af ,Strapde-
gaard Dy~ebave, der p8a Skitsen Bilag 23 er ?eteKnet som 27c. 280

2Bd/ '28b, 21)e, 29a.1, 29a.2, 24b, 25b, 2Gb 0e. 26c. fredes som foran
nærmere fastsat ae med Adcang for Almenheden til de fredede Arepler

nærmere /som ligeledes foran bestemt.
paataleretten .tilkommer Fr·edningspævnet for Præ-

stø Amtsra<ldskr·eds.
Til Ejeren, Axel Gustav T8~e ,Baron Reedtz-Thott, af

I'
I

Gaunø, udredes en Erstatnin~ svare~de til det BidraB, som maatte
blive paa18gt hem under den ovenomhandlede Kyststkringssag. dog
ikke over 50000 Kr., hvorhos det offent ltge ft'lholder ham for de
ham som Ejer af Matr.Nr. 2ab strande~a~rd i AnledninB ?f d~n fr~m-
tidige Vedligeholdelse af Kystsikringen udfor den fred~de Pel af
st'ranc1egaardDyrehave (paa Bila8 23 betetOnet s~m 278 og 27b) psa-
hvilende Udgifter, herunder ikke indbefattet Administra~ionsudglf-
ter.
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Af Erstatninben o~ Udeifterne til nævnte Vedlige-
holdelse af Kystsikringen udredes to Trediedele af Statskassen og

. -en Trediedel ef Præstø Amtsfond.
Fredningen sker dog paa betingelse af, at den om-

handlede Kystsikring gennemføres, og Erstatningen udbetales først
til Ejeren, naar der forelæg~es vedkom~encte Udbetalingsmynd1ghed
Attest fre Landvæsenskommissionen angeaende Kystsikringen om, et
Kystsikringen er forsvarl1~ udført, og om StØl'relsen ef Ejerens
Bidrag til Anlægget ef Kystsil<ringen."

Overfredningsnævnet her den 24.september d.A. besig-
tiget det fredede Omraade og forhandlet med de-i segen interesse-
rede Parter.

Herunder udtalte Ejeren, at han Øhskede Fredningen
Bjort betinget af, at Kystsikringen iværksættes indenfor en Frist
af 5 Aar og tilendebringes inden 7 Aar. saaledes at den bortfalder,
hvis disse Frister ikke overholdes. Overfredningsnævnet kan til-
træde dette.

Overfredningsnævnet bestemmer endvidere i Overens-
.-, stemmeIse med Ejerens under For'handlingerne afgivne Erklæring. at

Fredningen skal anses for traadt i Kraft ved Næwnets Afsigelse af
Kendelse, saeledes at den ikke er betinget af Kystsikringen udOver

./""'-.. de ovenfor angivne Tidsfrister.
Da Overfrednin~8nævnet iøvr1~t kan tiltræde den af

Frednin~snævnet afsagte Kendelse, vil denne være at stadfæste med
de fl f det foranstaaende følgenne Ænnringer.

T h i "b e s t e. m m e s:

Den af Fredningsnævnet for Præstø Amtsre~nskreds den
l3.Maj d.A. afsa~te Kendelse angaaende Fredning af strandeBaard
Dyrehave m.m. 1 Roholte Sogn stadfæstes med de af det.foranstaa-
ende følgende Ændringer.

p .0 • V.

Poul Andersen.
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U d s k r i f t
af

UVBRFREDJHNGSNÆVNEJ.1S KENDELSt;SPRCJrCJK(;L.

Aar 1948 den 2u.Marts afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
la~ af skriftlig V0tering følgende

~ i 1 l æ g s k e n d e l s e
i Sagen Nr. 68(;/46 vedrørende Fredning af Strandegaard Dyrehave m.m.
i Rnh01te Sogn.

Efter at (Jverfredningsnævnet den 31. (.Jkt'ber 1946 har afsagt
Kendelse i nævnte Sag, er det under Arbejdet med Udarbejdelsen af

et K,rt over det fredede umraade oplyst, at det fredede Areal af
Matr.Nr. 2ab Strandegaarde, R0h0lte Sogn, ikke S0m forudsat i
Kendelsen strækker sig helt ud til Kysten, men at der herimellem
ligger et Areal af Matr.Nr. 2e smstds.

Da Ejeren har erklæretr~~~til at inddrage dette Areal under
Fredningen, 0g da 0verfredningsnævnet ligeledes mad ønske det fre-
det, bestemmes, at den Del af Ejend0mmen Matr.Nr. 2e Strandegaard,
Roh01te Sogn, der ligger mellem Kysten og Matr.Nr. 2ab smstds.,
indrages under Fredningen, s aaledes at de i Kendelsen anførte
Bestemmelser ogsaa gælder for dette Areal.

T h i b e s t e m m e s;
Den af uverfredningsnævnet den 3l.ukt0ber 1946 afsagte

Kendelse vedrørende Fredning af Strandegaard Dyrehave m.m. ændres som
f0ran anført.

P.U.V.

Poul Andersen.
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