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Asr 1947, den 9.December, afsagde (Nerfredningsn~vnet
pen GrundIng af skriftlig 'li.:,mundtlig V)tering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 604/46 vedrørende Fredning af Skredbjerc Baklce
ved Rørvig.

Den af Fredningsn~vnet fnr H01b~k Amtsraaaskreds den
29. Juni 1946 a f SD ';te Kendelse er saalydende\,

II Efter at et K.1rts()rtium bestaatlnde af S')8nera .dsf'11'-
mand Christ()ffer Danielsen, Nakke, Diruktør Stanley StlJne1',
Nykøbing Sj., ne Direktør Svend Vedde, smst., til Udstyk-
ning havde afkøbt Jl1arde j er Hans Nielsen, Nakke" s nm
Ejer af Mat1'.~r. 9a Nakke By, Rørvig Sngn, et Areal paa
ca. 7 'rd. Land af den sa1'kaldte Skredbj erg Bakke, - hvilket
Areal ved Landblugsministeriets Skrivelse af ?6.Februar
1946 e,r blevet skyldsat snm Matr.Nr. 9.1 Nakke - f lreslng
panmsrks Naturfredningsf'rening i Skrivelse af 23.N'lVember
1945 en status quo-Fredning af de tilgrænsende Skrænter,
idet F ,reninwen h\:)nvi3te til en udførlig B~:retnfng fra
Dr. phil T. ,V.13øcher ng en Indstilling fra F'lreningens
natLlrvidenskabeliL.,e Udw,lg af 25.April 1942, hV,1refter en
Fredning er ønskelig af vidl:llskabelige I')g skønhedsmæssige
Grunde.

,
i

t, NaturfredninJsrandet har bifaldclt Frednin~en, idet
Haadet i Skrivelse af ~2.Februar 1946 har fremh~vet
Ar,.ulets natul'viuenslwbelice Betydning i b.)tanisk-plantege-
0,:,rafisk Henseende pua Jl'und af dt::n ejend1lmmeliee Vec;eteti'm,
der findes pua Skrællterne, 1.Jf.', S'1m ·'mfatter en Række sjældne
Plantearter bl.a. Knnpnellike (Tuneca prnlifere) "~ en Llul-
mindelig rigt udviklet Vegetation af Svalernd (Cynanchum
vincetoxicum) •

SkNmterne, der er højest '16 mest karakteristiske
pas f'lrnævnte .1atr. j~r. 9.1, f lrtsoetter mnd Nnrd paa Matr.
Nr. 9a ng 19f 19 m~d Syd paa Matr.Ur. lLa. Paa sidstnEvnte
Ejend0m er de ret lave ng d~lvis ødelagte ved Udskrid-
ninger, hvnrfor der ikke skønnes at foreligge tiltrække-
lig Anloaning til en Fredning p3a dette (Jmra8de, der e jhel-
ler 'mfat tes af !'!aturfrednings:f'1reningens FOISlag.

Derimnd finder N~vnet, at en Fredning som foreslaaet
bør gennemf3res med Hensyn til den øvrige Del af Skr~nter-
ne.

Disse hf;r et brat Fald mild Isefj 'rdlm poa en Strekning
af ca. 8111; m. hv'raf co. 3i)i) m l1.61-.:.e1'p,J8 M3tr.11r. 91.
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Ifølge en N",vnet f"relagt Udstyknincsplan er dette flatr. ~lr.
tænkt' udstykket i 11 smalle Parceller, der liiGer parallelt
pen den lange Led mellem en prljekterat Parcelvej m~d Vest
'Jg Fj "rden m,d lZst. Par'cellerne er betegnede med Numrene
l til 11 i Retning fra Syd m'ld Nl'1rd.

Naturfredninlsraadet har f'Jreslaaet, at Grænsen
f'lr Frednin~en leb~es i en Afstand af 50 m fra Skr~nten~
(>verkant dng med n ',;le M,difikatiqrfer f"rsaavidt angaar
MCltr.r'!r. '1L under Henvisning til de i Gang værende Udstyk-
ningspluner. I

af .'Det fremcuur Lf et 1~nd1nsp~ktør Jelverd efter f Ire-
tac:;ne (;pmuI31inG(,er i Marken udcJI'bejdet K,)rt, at d~t saDledes
f~res baede FredningslJmraade i det væsentligste er beskyt
tet mr)d Bebyg::.;else ved 1(;(, Meter By~:,gelinien, idet denne
paa den største Del 8f Streknincen ligger mere end 50
m fra ::Jkr.mtens (,verkant. "\

I (;verel1.sst.emmelse ,ned f'lranstaaende paalæL!;,,~eSder
neuenn.evnte Ejend')rnme ,føle,ende

o e r v i t u t.
De paa Ejendl1mmene Matr. Nr. 91. Nakl{e, Rørvig 3 )gn

(Ejer iflL:;. 'Ungb'ld,en Hans Niel sen, men ifølge utinc:;lyst
Adkl'1mst fqrnævnte K'ms 'rtium),Matr.Nr. 9a smsts. (Ejer
Hans Nielsen) samt Mdtr.Nr. 19a ng 19f smst. (Ejer Kaj
Hansen) v:1Jrende 3kI"fmter f'Jg llE:d'2nf'lr li,s:;ende S~randare-

aIer'skal henlic;c;e i deres nuværende Ti.lstand, saaledes
at navnlig Beby,:sgelse, Anbl'inGe Ise af B.)der, Hegn og
Indretnin6er af sk..emmende Udseende, 0pdyrkning, Beplant-(-,
ning Ig IJravning ikke er tilladt. FÆrdsel paa Skrænterne
maa kLlJI finde Sted ad de nu eksisterende 2 eller 3 Stier,
derimod maa Færdsel 'Ig ()ph',ld pt1a Strandarealerne finde /~

, l
Sted i dut 'Jmfang, L'wen qg E:jerne tilla~er det, ng cler
er intet til Hinuer f"r, at det nedenf',r r~atr.Nr. ge lig-
gende Strandare:.Jl udlæc;~es S0m 'l if",ntlig Badestrand , S3a-
fremt (Jverensknmst herr)m f1pnaas m\:lllem Ejeren Ilg S ,gne-
raadet, der under Sagen har udtalt, at det ønsker en saa-
dan (;rdning etableret. En paa Skrænten' paa Matr.Nr. 91
værende 8ranbev0ksning skal sn~rest fjernes, medens an
Bev ,ksnins bestaaende af Løv- og Naaletr~er paa Uatr.Nr.
19f kan bibeh01des, hvis uette maatte ønskes af Ejeren,
Seisw:iDtnger kan uf N:evllet kræves fjernede. De G,erder
eller Diger, f:l'lmnu findes laIl<';s Overkanten, skal bevares.

N.uvnet kan tillade F,J3rdsel paa Skr~nterne i videnska-
beliGt Øjemed.

De bag SkrBnternes ~verkant liggende ~nrder maa Sf1m
hidtil dyrkes s'm A~erj,rd, men inden f,r en Afstand af
50 m fra Gverkanten maa der ikke bye;.:ses, plantes, anlæg-
ges Haver eller anbrinr:;es 1I-::;';Ileller a udre Indretninger.

Sidstnævnte Bestem~else gælder qgsaa J8n 01e Niel-
sen tilhørande P8r~el l.Totr.:'Jr. ge Nakke, der ikke 11mfatter
n I;:'G t ":;I~r).mtImr'JCiUe, flL-,n<:; 'm lic.~~r lige bug Jkrllnten paa
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Matr. Nr. 9a.
Med Hensyn til Matr. Nr. 91 gøres den M,.,difikatinn

i fl1ranstaaende, at jet er tilltldt at anlæGge lIaver inden-
for en Afstand af 35 m fra Sk~entens Uverkant forsaavidt
an&:;aarParcell erne Nr. 1-9, ....g i en Afstand af ?(J m
fnrs88vidt Dnt~[.arParcel ..erne Nr. l(J ')gll.

Paataleberettiget er i'Jaturfrednin,'f;sn:llvnetf0r H'11-
bæk Amt eller DHnmarks Naturfredningsf'rening.

Medens Udstykningsk,'ns"rt iet har frafaldet Erstat-
ningskrav, har de øvrige Bjere nedlagt Paastand her,.,m.

. , .Da disse ~jere ikke hindres i at u'dnytte d,'res
Ejendnmrne S0m hidtil, og da lUu m BygGelinien i F1rvcjen
be~rænsGr Byggefriheden, maa Nævnet mene, at der ikke
paaf0res dem n ':3etnlwnevdcrdigt 'reb ved :.3ervitutpaalæget,
men der findes d0~ Gt burde tillæ~ges d~m ~n mindre Sr-
statnin~ i Anledning af det f,)rrnelleBcwnd, der pa?L.cg-"• ges Ejelldlmrn.;ne.

Erstatningerne fastsættes saaledes;
Gdr. Hans Nielsen, Matr.Nr. 9a Nakke, 2u()Kr.

GIe Nielsen "" ge , lOu"
Kej l-:lansen "" 19a 0g 19f Nakke, 4(J() Kr •
Erstatnin~sbeløbene, der kan udbetales til 8jerne,

udredes af Statskassen "g n,lbæk Amtsfl)nd med Halvdelen

..
•IlI

hver."
Sasen er f 'relagt f,.,r(JVerfredninGsnævnet i IIenh01d

til NaturfredninJ,sl 'vens § 19, Stk. '3 hv ,rh'lsden er ind-
anket af Gaardej:r Hans Nielsen.0g Gaardejer Kaj Hansen
med Baastand ,m .LJldrinGeri Kendelsen eller F"rhøjelse
af den iiikendte Srutatning.

(jverfredningcm ~vn....t har den 6.September 1947 besig-
tiget det fredede Areal .,gf lrhal:dlet med de af Fredningen
omfattede L·)dsejere samt m.ed Danmarks NaturfredninLSfl)r-
ening. Herunder ønskede Naturfredningsf)reningen præcise-
ret med Llensyn til Matr.Nr. 19f, at den bestaaende Beplant-
ning af r~ev~kst fnr saa vidt angear Naaletræerne ikke moa
f ,rnyes, 11aar den er fældet, '1gat der nok maa ske Hugst i
den øvrige Beplantning, men sualedes at Beplantningen
f 1rnyes VE.d Selvsaaning. ()verfredningsn~vnet kan tiltræde
dette. Endvidere bernErkes, at naar iflg. Kendelsen
Fcrdsel pua Skrænterne kun maB finde Sted ad de eksisterende
Stier, tager dette kun Sigte paa uffentligheden, medens
der ik.ke skal være n'1gen Be~r:llnsning i Ejernes eller de
fremtidige Ejeres Færdselsret.

Efter F'rhandlin~en med Lndsejerne vedt'ges det at
ændre Kendelsen saaledes, at Arealet maa benyttes S0m
Haver indtil Skr:entens (JVerkant, men der maa ikke henkastes
Affald paa Skr~nten, og Beplantningen indenf ....r et B~lte
paa 10 m fra SlcrcentensiiVerkant maa ikke være højere end
1.5 m.
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Paa Grundlag af disse Ænd~inger opnaaedes Enighed
med Gaardejer Hans Nielsen om en Erstatning af 30(J Kr.
og med Gaarde jer Kaj Hansen ,nm en Erstatning af 5 ()() ·Kr.

Da CJve1'fred ningsn..evnet iøvrigt kan tiltroede den af
Fredningsn.':lvnet a.fs-<ste Kendelse vil. u_enne V:Bre at stadf-este
med de af de t f,)rans taaende følgende Ændringer.

T h i b e s t e m m e s .•

Den af Fredningsn~vnet for H01bæk Amtsraadskreds den
29.Juni 1946 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af Skred-

. bjer;:; Bf.lkke ved Rørvig stadf:Estes med de af det fc1ranstoa-
føl,q:ende/ .--enele ,ll.nJ.r longer.

I ~rstatnin~ tillB6~es der;
Gaardejer Hansen Nielsen ••••• ~ •••... 300 Kr.

II ()le Nielsen 100 "

" Kaj Hansen ••.....••.••••••• 500 "
ial t 9(A) " ).

ErstatninGen udredes af Statskassen )g H01b.-ek A;ntsfr)nd
hver med Halvdelen.

P. (J. V.
Poul Andersen.

,-,
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Forhandlingspr~tokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amt.

K e" n d e l s e.
afsagt 29.juni 1946

Efterat et Konsortium bestaaende af Sogneraadsformand
Christoffer Danielsen, Nakke, Direktør Stanley Segner, Nykøbing
Sj., og Direktør Svend Vedde, smsts., til Udstykning havde af-
købt G3ardejer Hans N~elsen, Nel-:ke,som Ejer af Matr.Nr. 9a Hakke
By, Rørvig Sogn, et Areal paa ca. 7 Td. ~and af den saakaldte Skred-
bjerg BDkke, - hvi]ke t Areal ved I_andbrugsministeriets Skrive Ise af
26.Februar 1946 er blevet skyldsat som Matr.Nr. 9 l Nakke - fore-
slog Danmarks Naturfredningsforening i Skrivelse af 23.November
1945 en status quo - Fredning af de tilgrænsende Skrænter, idet
Foreningen henviste til en udførlig Beretning fra Dr. phil.
T.W.B6cher og en Indstilling fra Foreningens naturvidenskabelige
Udvalg af 25.April 1942, hvorefter en Fredning er ønskelig af
videnskabelige og skønhedsmæssige Grunde.

Naturfredningsraadet har bifaldet Fredningen, idet Raa-
det i Skrivelse af 22.Februar 1946 har fremhævet Arealets natur-
videns kabelige Betydning i botanisk-plante"geografiskHenseende. pas
Grund af den ejendommelige Ve2etation, der findes paR S~rænterne, og
som omfatter en Række sjældne Plantearter bl.a. Knopnellike (Tuneca
prolifere) og en ualmindelig rigt udviklet Vegetation af Svalerod
(Cynanchum vincetoxicum).

Skrænterne, der er højest og mest karakteristiske paa
fornævnte Matr.Nr. 9 l fortsætter mod Nord paa Matr.Nr. 9a og
19 f og mod Syd paa Matr.Nr. 10 a. ~aa sidstnævnte Ejendom er de
ret lave og delvis ødelagte ved Udskridninger, hvorfor der ikke
skønnes at foreli~ge tilstrækkelig Anledning til en Fredning paa
dette Omraade, der ejheller om~attes af Naturfredningsforeningens
Forslag.

Derimod finder Nævnet, at en Fredning som foreslaaet bør
gennemføres :nedHensyn til den øvrige Del af Sl5:rænterne.

Disse har et brat Fald mod Isefjorden pea en Strækning
af ca. 800 m, hvoraf ca. 3JO m ligger paa Matr.Nr.· 9~. Ifølge en
N~vnet forelagt Udstykningsplan er dette Matr.Nr. tænkt udstykket i
11 smalle Parceller, der lig~er parallelt paa den lange Led mellem
en proj~kteret Parcelvej mod Vest og Fjorden mod øst. Parcellerne
er betegnede med Numrene l til 11 i Retning fra Syd mod Nord.

Naturfredningsraadet har foreslaaet, at Grænsen for Fred-
ningen lægges i en Afstand af 50 m fra Skræntens Overkant dog
med nogle Modifikationer forsaavidt angaar Matr.Nr.' 9 l under
Hensyntagen til de i Gang værende Udstykningsplaner.

Det fremgaar af et Landinspektør Jelvad efter foretagne
Opmaalinger i Marken udarbejdet Kort, at det saaledes foreslaaede
Fredningsomraade i det væsentligste er beskyttet mod Bebyggelse
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ved lO~-Meter Byfgelinien, idet denne paa den største Del af
Strækningen ligger mere end 50 m fra S~ræntens Overkant.

I Overensstemmelse med foranstaaende paalægges der
nedenn~vnte Ejendomme følgende

S e r v i t u t •

De paa Ejendommene Matr.Nr. 9 l Nakke, Rørvig Sogn
(Ejer iflg. rringbogen Hans Nielsen men ifølge utinglyst Adkomst
forpævnte Xons~ium), Matr.Nr. 9a smst. (Ejer Huns Nielsen)
samt Matr.Nr. 19 a og 19 f ~mst. (Ejer Kaj Hansen) værende Skræn-
ter og nedenfor liggende Strandarealer skal henligge i deres
nuv~re~de Tilstand, saaledes at navnlig Bebyg~else, Anbringelse
af Boder, Hegn og Indretninger af skæmmende Udseende, Opdyrkning(.~
Beplantning og Gravning ikke er tilladt. Færdsel paa Skrænterne I

maa kun finde Sted ad de nu eksisterende 2 eller 3 stier, derimod mac
F-:erdselog Ophold paa strandal'ealerne finde Sted i det Omfang, loven
og Ejerne tillader det, og der er intet til Hinder for, at det (-,
?edenf?r Matr.Nr. 9 e libgende Strandareal udlægges som offentlig
Badestrand, saafremt Overenskomst herom opnaaes mellem Ejeren og
Sogneraadet, der under Sneen har udtalt, at det ønsker en sBodan
Ordning etableret., En paa Skrænten paa Matr.Nr. 9 l værende Grun-
bevoksning skal snarest fjernes, medens en Bevoksning bestaaende af
Løv- Naaletræ~~a Matr.Nr. 19 f kan bibeholdes, hvis dette maatte
ønskes af Ejeren. Selvsaaninger kan af N,evnet kNlves fjernede • De
G~rder eller Diger, som nu findes langs Overkanten, skal bevares.
Nævnet k,jn tillade Færdsel paa Slcr3lntern~1 videnskabeligt øje-
med.

De bag Skrænternes Overkant liggende Jorder maa som hidr~l
dyrkes som Agerjord, men inden for en Afstand af 50 m fra Overkanten
maa ~er ikke bYEges, plantes, anlæ~ges Haver, eller anbringea
Hegn eller andre Indretninger. .r-

Sidstn~vnte Eestem~else gælder 0Gsaa den Ole Nielsen
tilhørende Parcel Mytr.Nr. 9 e Nakke, der ikke omfatter noget
Skræntomraade, men som lig~er lige bag Skr~nten paa Matr.Nr. 9a.

Med Hensyn til Matr. Nr. 91 gøres den Modifikation i foran.-',
staaende, at det er till~dt at anlægge Haver indenfor en Afstand
af 35 m fra Skræntens Overkant forsaavidt angaar Parcellerne Nr.
l - 9, og i en Afstand af 20 m forsaavidt angaar Parcellerne Nr.
10 ~g lI.

Paataleberettiget er Naturfredningsn~vnet for Holbæk Amt
eller Danmarks Naturfredningsforening.

Medens Ud2tykningskonsortiet har frafaldet.Erstatningskrav,
har de øvrige Ejere nedlaet Paastand herom.

, , .
Da disse Ejere ikke hindres i at ud~ytte deres Ejendomme

Bom hidtil, og da 100m, Byggelinien i Forvejen begrænser Bygge-
friheden, maa Nævnet men~, at der ikke paaføres dem noget nævne-
værdigt, Tab ved Servitutpaalæget, men der findes dog at burde
tillægges dem en mindre Erstatning i Anledning af det formelle
Baand, der paalæ~..;gesEjendommene.

Erstatningerne fastsættes saaledes:
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Gdr~~~ans Niels~~, Matr.Nr. 9 a Nakke, 200 Kr.
" Ole Nlelseri, "" 9 e " ,100 "
" Kaj Hansen, tf" 19 a og 19 f Nakke, 400 Kr.

Erstatningsbeløbene, der kan udbetales til Ejerne, udredes
af'Statskassen og Holbæk Amtsfond med Halvdelen hver.

J. Sørensen. P.l,arsen. Carl Olsen.
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