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År 1956, den 13. april, afsagde overfredningsn'"Bvnet p~~ grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelsE)
i sagen nr. 1196/1955 ang~~end e en kommunal str:J,ndparkved OrG s-cr8.nd
i Vordingborg.

I den af fredningsnævne·t for Pr'llstøamt den 29. marts 1955 af-
sagte kendelse hedder det:

"På det areal af ejerlauget Vordingtorg købstuds Ore og Galle-
mader, som ligger mellem Masnedsund og Orevej vest for matr. nr.
28a Vordingborg købstads Ore og Gallemader, går' otrandbyc:celinien
(naturfredningslovens § 25, stk. l) i en cdstand nf 100 meter fra
den for gr~sv~kst blottede strandbreds inderste kant bortset fra
matr. nr. Ib (den vestligste lod).

På arealet mellem sundet og strandbyggelinien forefindes mange;
commerhuse, hvoraf de fleste er'opførte før 19)7 eller i henhold t.Ll
dispensation fra strandfrcdningskommissionen (natu.l'fl'edninc;slovens
§ 25, stk. 4). Arealet er n:Esten det eneste strandareal, hvorfra
indbyggerne i Vordingborg købstad kan drive badeliv indenfor (:)!1

rimelig afstand fra byen. Vordingborg byråd har udarbejdet et for-
slag til en kommunal strandpark omfattende dette areal oe en væfHmt- I

lig del af det øvrige areal mellem Masnedsund og Orevej, hvllkut
forslag indgår som et led i byens dispositionsplan.og agtes gennem-
ført etapevis. Efter forslaget skal den eksisterende bebyggelf~e
mellem sundet og strandbyggelinien efterhijnden flyttes landværtCJ
denne. Foranlediget af :forskellige overtr1:lde18eraf naturfrec1nill~!.8-
lovens § 25 stk. l ved byggeri mellem sundet ol!,stI'andbyggelinien
uden fj ta tsminis teriets samtykke har n1:lvnetj.ndstillct til stats-
ministeriet, at der gøres et forsøg P8 eventuelt under en fred-
ningssag delvis at gennemføre projektet om den kommwlale strand-
parkt nemlig for så vidt angår matr. nr. 28d, 25b og dele af matr.
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nr. 27 og 24b Vordingborg købstads OrG og Gallemader, med hcns~1
til hvilke matrikelsnumre forslaget til en kommunal strandpark
foreligger udarbejdet ~m skitseforslag, Statsministeriet har
bifaldet indstillingen (sagens bilag l),

Nævnet har holdt møde med de interesserede den 30. april 1954
og den 30. juli 1954. Sagen er bleven reassumere t den 31. august
1954, hvorefter møder er afholdt den 26. november 1354 og den 4.
marts 1955.

Vordingborg kommune er ejer af matr. nr. 28d og 24b og har under
sagens gang for at muliggøre projektets realisation tillige ved
mag8skifte erhvervet den del af matr. nr. 25 og 27, som omfattes af

skitseforslaget.
Det påg:Bldende areal af matr. nr. 27 er er'hvervet fra Vordingborg

præsteembede, og ved salget er taget det forbehold, at al'ealet ikke
m~ bebygges, Matt. nr. 27 er bortforpagtet til Peter Ravn indtil
1/4 1960. Forpagteren ha.r erkhæat sig villig til at fravige forpt1.gt-
ningen af det til Vordingborg kommune solgte areal inden 1/4 1960,
så snart Vordingborg kommune kan skaffe ham anden egnet jord i for-
pagtning.

Vordingborg kommune er herefter ejer af et sammenhængende areal
på ialt oa. 7,5 ha., hv~raf ca. 4 ha ligger mellem Masnedsund og
Rtrandbyggelinien.

Der er opnået enighed med Vordingborg kommune om følgende fred-
ning vedrørende matr. nr. 28d, 2$b og 24b samt påg~ldende del af 27
Vordingborg købstads Ore og Gallemader:

Anlægget - udførelsen af beplantning, veje, parkeringsplads m.m.-
bliver udført af Vordingborg kommune i det væsentlige som vist på den
under sagen som bilag 47 fremlagte tegning nr. 2687. Almenheden
f~r adgang til at f~rdes på arealet mellem Masneaaund og den nye vej,
som er projekteret til at gå langs dette i en afstand af mindst
100 m, dog at det kan forbydes almenheden at betræde områder til-
plantede med træer, buske eller gz'æs. ~oilettel' opføres i fornødent
omfang p/3 det for almenheden tilgængelige areal og omgives af paSSl;l._

de beplantning. Affaldskurve ops~ttes i fornødent omfang.- Almenheden
hur ikke adgang til det area.l, som er beliggende nord for forn'1!vnte
projekterede vej. Bebyggelse må kun finde sted på matr. nr.'24b oe
25b nord for nævnte projekterede vej o,g på matr. nr. 28d nord
fin,...· qljr~udbyggelinien, '/lltsom i det v'Xlsentlige vist på tegningen,

~lag 47, og der må kun opføres sommerhusbebyggelse. Bygningernes
placering, udseende, materialer og udvendige farver skal inden



opførelsen godkendes af Vordingborg byr~d. I eller langs skellet
mellem de enkelte parceller skal af vedkommende parcelejere anl~gges
og opretholdes beplantning efter byr'~1detsbestCI:l.Illelse.Bebye;golsen
p8 28d respekterer servitutbestemmelsern8 i skøde, tinglyst 31/3
1914, angående forbud mod beplantning og bebyggelse af 28d, pG en
s::'jdanm8de, at lyset fra det p8 28c v:Blende fyr skjules fra søen."
Den del af matr. nr. 27, som Vordingbo.v:gkommune Dom foran nævnt hu.r
erhvervet j m~ ikke bebygges.

AnLngeet skal i fremti den oprethold es uden VB;::;(~L1 tlige .:endrin~:;el'.
Vedligeholdelsen besørges og bekostes af Vordineborg kommune, som
også besørger og bekoster det fornødne opsyn til opretholdelG8 af 1'0

og orden på dE) omr~der, hvortil almenher'lenhar adgang. Nævnet kan
iøvrigt til enhver tid i henhold til naturfred.ninC~11ovens § 13,
stk. 3, fastsæ.tte nærmere ordensbestemmelser efter forhandling med
Vordingborg byråd og politimesteren i Vordingborg.

Den på matr. nr. 28d v~rende kommunale badeanstalt vil kunne
opretholdes. I tilfælde af dens nedl':B[:gelseskal bygningerne fjernes I

snarest muligt efter nedlæggelsen. ~lmenheden skal derefter have ret
til ophold p8 og badning fru arealet, eller dette skal helt el161'
delvis beplantes, alt efter bYl'~dets bestemmelser.

De bygninger, Bom nu forefindes på matr. nr. 25b og 24b på
arealet syd foT' den projekterede vej, skal fjernos fra dette areul
så hurtigt, som det kan ske ifølge de pågældende lejcm~l.

Anl~gget vil blive påbegyndt i 8ret 1955 og vil blive fuldendt
p:J de fornævnte 4 matl'ikelsnumre, når forholdene tillader det, dog
senest med udgangen af Gret 1961.

Ved den omhandlede frednings gennemførelse opn~s, at den p~
matl'. nr. 24b og 25b på arealet mellem sundet og fJtr-andbyggelinien
nu v~rende, til dels sk~mmende bebyggelse fjern~s, og at den bebyg-
gelse, som fremtidig bliver opført p~ matr. nr. 24b, 25b og 28d
censureres af Vordingborg byråd inden opførelsen. Desuden vil der
foreløbig v~re så mange ledige grunde p8 de tre n,Bvnte matrikels-
numre, at det må antages, at der i en lfmge:r'e~r!':ekkeikke vil være
behov for sommerhus byggeri s~v~rts strandbyggelinien vest for
matr. nr. 24b.

Under hensyn til det anførte, og da den omhandlede ordnings
gennemførelse skønnes at ville få v'.'Bsentligbetydning for almen-
hedens friluftsliv og at ville fremme stedets landskabelige skøn-
hed, bestemmer næ~1et i henhold til lov om naturfredning nr. 140
af 7/5 1937 § l, jfr. §§ 13 og 23, stk. 4, at matr. nr. 28d og de
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p~g~ldende arealer af matr. nr. 27, 25b og 24b Vordingborg købstads
Ore og Gallemader vil v'~re at frede som anført. Tilv:nkst fra havet
omfattes af fredningen efter de regler, ~om gælder for arealet
mellem Masnedsund og den n~vnte projekterede vej. Påtaleretten
indehaves af naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og af
Vordingborg byråd.

Gennemførelsen af fredningen skønnes at overflødiggøre bestem-
melserne i overfredningsnævnets kendelse af l2/~ 1948, jfr. nærvæ-
rende nllvns kendelse nf 30/12 1946., vedrørende matr'. nr. 28d, 27,
25 og 24b Vordingborg købstads Ol"e og GGl,llemader, hvorfor nævnet
vil indstille til overfredningsn~vnet at oph~ve disse bestemmelser.

~ed overfredningsnævnets kendelse af 12/3 1948, jfr. nærværen-
de fredningsn~vns kendelse af 30/12 1946 fik almenheden ret til
ophold på og badning fra et nærmere betegnet areal af matr. nr. 16b
(østlige lod) Vordingborg købstads Ore og Gallemader, til hvilket
areal almenheden fik ret til gående og cyklende færdsel ad mark-
vejen på matr. nr. 24b ibd. Idet disse bestemmelser opretholdes,
vil strandparken faktisk bli ve udvidet med forn'13vnteareal af matr.
nr. 16b.

Vordingborg byråd har nedlagt endelig påstand om en erstatning
på 24.765 kr. 1 anledning af fredningens gennemførelse, jfr. bilag
46. Erstatningskravet angår udgiften til arealer-nes tilplantning
med træer, buske og g~s, medens udgiften til vejanlæg, toiletbyg-
ninger m.m. ikke kræves dllkkede.

Under hensyn til, at Vordingborg kommune vil kunne opnå en
væsentlig ind.tægt ved udleje af de 40 grunde, hvorpå sommerhuse
igølge fredningsbestemmelserne m/A opføres, jfr. den i byrådets
tekniske udvalgs skrivelse af 27/10 1953 - sagens bilag 5 - inde-
holdte beregning, samt at fredningshensyn ikke skønnes at kr~ve
en så kvalificeret tilplantning, som foruds~ttes af byrådet, jfr.
bilag 28, 38 og 42 sammenholdt med bilag 39, finder nllvnet, at en
erstatning p~ 12.000 kr. til kommunen vil vc;erepassende. Herved
bem::erkes,at i henhold til natu.rfredningslovens § 17 vil halvdelen
af erstatningsbeløbet v:nre at udrede af Vordingborg kommune selv,
således at dennes nettoerstatning kun bliver matskassens andel
eller 6.000 kr.

Fredningsnllvnet bestemmer, at strl1ndparkens anl'llgp~ de n'nvnte
matrikelsnumre ikke skal medføre, at der kr~ves dispensation fra
n:nvnet med hensyn til eventuel fremtidig bebyggelse ved strandpar-
ken i henhold til naturfredningslovens § 25, stk. 2.



Sagen vil V'l:lreat forel-:eggeoverfredningsn'13vnet i h. t. natur-
fredningslovens § 19, stk. 3."

Konklusionen er sålydende:
"Matr. nr. 28d, 25b og ovenomhandlede dele af matr. nr. 27 og

24b Vordingborg køtstads Ore og Gallemader bør fredes som foran
anført.

Med hensyn til tilv~kst fra havet forholdes som ovenfor n~vnt.
Påtaleretten har fredningsn~vnet for Pr~stø amtsr~dskreds og

Vordingborg byr~d.
Anl'Egget af strandparken medfører ikke anvendelsen af reglerne

i naturfredningslovens § 25, andet stykke.
Der tillægges Vordingborg købstadkommune en nettoerstatning hos

statskassen på 6.000 kr."
Kendelsen er forelaet overfredningsn~vnet i medf~r af natur-

fredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den under 20. april 1955 er
indanket af Vordingborg byråd, hvis påstand går ud p~, at forbudet
mod bebyggelse af den bagved strandbyggelinien liggende del af
matr. nr. 27 uag3r af kendelsen, og at erstatningen fo:t'høj8Stil
19.695 kr.

I byrådets ankeskrivelse anføres bl. a.; at det oprindelig
ikke var kommunens hensigt at søge sine rlaner gennemført med
fredningsn~vnets bistand, idet man ved lejlighedsvise erhvervelser
af de nødvendige arealer eller om nødvendigt ved ekspropriation
i henhold til byplanloven mente at kunne gennemføre planerne mere
smidigt, end det ville v~re muligt gennem fredningckendelser,
samt at der under forhandlingerne med fredningsn~vnut har været
betydelige vanskelighed er med at opn8 en fOl:' kommunen nogenlunde
tilfredsstillende ordning.

Overfredningsn'Bvuet har den 15. oktober 1955 besigtiget de
p~g1l1dende arealer og fnrhand1et med reprllsentanter for Vording-
borg byr~d. og andre i sagen interesserede. Under forhandlingerne
udtalte borgmester Frits Petersen sig imod en ophBvelse af fred-
ningsn':evnetskendelse. Overfredningsn~vnet har dI'øftet sagen i et
senere møde.

Efter a: ti foreliggende, herunder, at dor allerede ved overfred~
ningsnævnets kendelse af 12. marts 1948 er givet almenheden ret
til f'.Erdsellangs Orekysten fra Mllsnedsund mod vest Aamt ret til
ophold p~ og badning fra visse arealer langs denne kyst, at den
onhandlede strnndpark m~ antages aldeles overvejende 'at blive
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besøgt af Vordingborg købstads beboere, og at det iøvrigt efter
overfredningsnllvnets opfattelse må anses for tvivlsomt, om tilveje-
bri.ngelse af den pet:unkte bepl::mtning og afholdelse uf den dermed
forbundne udgift vil kunne henføres under naturfr'edningslovens bEmtem-
melser, findes der ikke at v~re fornødent grundlag for af hensyn til
almenheden at gennemføre den omhandlede fredning, hvorved bem~rkes,
at Vordingborg kommune, der selvejer de af frodningskendelsen omfat-
tede arealer, antagelig vil kunne gennemføre en ordning af forholdene,
som den måtte anse for ønskelig.

Under hensyn til det anførte mener overfredningsn~vnet, at
fredning~nllvnets kendelse bør oph~ves.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnEVnet for Pr:estø amt den 29. marts 1955 afsaete

kendelse angående en kommunal ctrandpark ved Ore strand i Vordingborg
oph:Eves.

Udskriftens' rigtighed
bekr':-efte •

-;7-eJ:i/~r<--/1F. Gtage
overfrednin8snnvnets sekret~r

t
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CJVERFREDNING3NÆVNETS KENDELSESPRUf0.!C0L.

Aar 1948, den l2.Marts, afsagde Overfredningsnævnet paa
GrundlalZ:af mundtlig Jg skriftlig V1tering følgende

K e n d e l El P-

i Sagen Nr. 138/41 0m 3ikring af offentlig Færdselsret langs Ore-
kysten fra Ma.snedsund mod Vest m.v.

Den af Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds den 3u.
December 1946 afs gte Kendelse er sa~ydende;

"Under 5.August ]932 rettede V)rdingbnrg I3yraad Henv'endelse til
Frednin~snævnet 0m Sikring af 0ffentlig Færdselsret langs urekysten
fra' MasneO.Bund m"d Vest og '1mSikring af de f0rnødne Ad,g;angsve,ie
hertil samt 0m offentlig Ret til 0phold paa og Badning fra Strand-
b~edden paa en Del af Kyststrækllingen. Danmarks NaturfredniniSSfqr-
ening ~iltraadte Henvendelsen )g anbefalede Sagen, som den fandt
meget betydningsfuld i social Henseende. Efterat der var afholdt
flere Møder om Sagen, meddelte Vordingborg Byraad i Skrivelse af
IB.December ]931, at ByraaJet ikke foreløbig ønskede videre fnre-
taget i Sagen, idet den i Mellemtiden vedtagne Naturfredn1ngslov
af 1.Maj 1937 i væsentlig Grad havde gennemf0rt de Formaal, for
hvis Skyld Sa~en i sin Tid var rejst.

I Skrivelse af lI.September 1945 har Vordingborg Byraad pas
ny begært en vis Fredning af urekysten foretaget.

N=vnet har f0reta~et Besigtigelse af den pa3g~ldende Kyst-
strækning den 24.Cieptember 1945. Efter ')ffentlig Indkaldelse i
Jtatstidende Og de steJlige Blade i Henhnld t~l Naturfredni~gslo-
vens § 10 har Nævnet derefter afholdt Møde med Lndsejerne og øvrige
i de naagældende Ejend"mme berettigede den 8.April 1946. Endvidere
har Nævnet den 10. og 11.JJfr/og den ,n.N wember s.A. f0rhandlet
med L,.,dsejernepaa deres Bjendnmme. Endelig har Nævnet den 12.
December 1946 naa nv besigtiget de paagældende Ejend0lnlne,liges0m
Møde er afh'1ldt D.D.

VI)rdingb')rgByraads endelige Begæring 0m Fredning, hvilken
Begæring Dl::lnrnarksNtiturfrednings~'(')rening,StJmhar givet Møde under
~agen ved sin Lokalkomit~, maa antages at tiltræde, gaar ud paa
følgende;

,e'

I.
Almenheden faar Ret til gaaende og cyklende Færdsel ad den

Jordsti af l~ mis Bredde, S0m allerede er paa Matr.Nr. 170 og 39u
V"lrdingb0rg Købstads 0re og Gallemader og S0m skal "lprethl11des i
Fremtiden. Fra Matr.Nr. 39u faar Almenheden Ret til gaaende og
cyklende F,Brdsel aJ et Areal af 10 m I s Bredde langs Sundet nver
tbtr.Nr. j8s, 3ai~ "56a, 3Gb, 55b, 34a, 34c, 3jp, 33a, 33æ, 33v, 32d,
32e, 32c, -:H c , 3lp;, 31f, -Hl, 31.1,31s, 3(Jb, 2Slog 28a V,rdinbb()rg
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e Købstads ure 0g Gallemader. Det nÆvnte 10 m brede Areal lig6er
i det v~sentlige paa den f~r Gr~sv~kst blottede Strandbred. Fra den
sYdvestlige Del af Matr.Nr. 28a faar Almenheden Ret til gaaende og
cyklende Færdsel ad et 10 m bredt Areal af Matr.Nr. 28a lanes det
vestlige Skel af Matr.Nr. 28a indtil Vejen Nnrd fnr den Vnrdingborg
K1m~une tilhørende Badeanstalt paa Matr.Nr. 28d. Herfra faar Almen-
heden Ret til ga~ende ~g cyklende F~rdsel ad Markvejen paa Matr.Nr.
28d ibd. N1rd f0r Badeanstalten og ad Markvejen "ver Matr.Nr. 27,
25 og ~4 ibd., hvilken Markvejs nuvwrende Bredde bibeholdes. Fra
Markvejen Daa Matr.Nr. 24b faar Almenheden Ret til gaaende og cyklende
Færdsel ind Daa Matr.Nr. 16b ibd. (østlige Parcel).

II.
Desuden faar Almenheden Ret til uphold paa og Badning fra

følgende Arealer: l) det Areal af Matr.Nr. 16b (østlige Parcel), som
begrumses af Sundet 0g de t~ Marker, hvnrpaa der i Sommeren 1946 var
Afgrøder af henholdsvis By~ ~g Havre; Arealet er paa Sa~ens Bilag
By afm~rket med Rødt, 2) den Del af Matr.Nr. 27, som ligger mellem ~un

Jet og den sydlige Grflnse af et i Sommeren 1946 med Korn dyrket Areal,
3) det Areal af Matr. Nr. 28d, Sl)mer beliggende Syd for ,wennBvnte
Markvej, og 4) det Areal af Matr.Nr. 33a, 33p, 34c og 34a, som lig-
ger me~lem den gamle og den nye Kystlinie, i hvilket Areal de nu-
værende Vand)mraader opfyldes paa FnranstDltning 0g Bek)stn~ng af
V )rdingb")rgK')mmune.

el
l
I
I

I
I
!
l,

III.
Paa de under I 0g II omhandlede Arealer ønskes Tilladelse til

med passende Mellemrum at npstille B'enke paa V.,rdingbor.gK0mmunes
Bek1stning.

Nævnet finder, at de under I og II nmhandlede umraader er a~
væs~ntlig Betydning f0r Almenheden paa Grund af deres Skønhed ')gBe-
liu:,-!:enhed.)gaf Hensyn til Befolkningens Friluftsliv, 0g i Henhold
til Lov om Naturfredning Nr. l4<Jaf 7. Maj 1937 § l jfr. §§ 13 Og ,
Rtk. 4 vil den under I-III fremsatte Begæring nm Fredning derfor
være at tage til Følge, dng under lCigttagelse af følgende Bestemrn.el<:1er

ad Arealerne under I.
Ved cvklende.Færdsel f0rstaas Cykling med almindelig Tr~de-

cykle.
Det under I omhandlede Areal af 10 m's Bredde paa Strækningen

fra Matr.Nr. 38s til M~tr.Nr. 28d maa Daa F0ranstaltning og Bekost-
ning af V.,rdingbnrg Kom,Hune werfladebehandles med Asfalt eller lig-
nende m"=dVedli,geh01delsespligt for nævnte K0mmune.

Hv,r Adgangsvej fører f!a Land til Sundet, maa f"rnødne 0ver-
kørsler etableres og vedligeholdes af Knmmunen og paa dennes Bekostnin

Rtien paa Matr.Nr. 170 og 39u skal opretholdes som J ,rdsti af
l~ m's Bredde ng maa ikke asfalteres eller paa anJen lignende Ma~de
)verfladebehandles. Der forbeholdes Sydøstsjællands Elektricitets-

Aktieselskab (i det følgende kaldet S.E.A.S.) Ret til enhver F'1ran-
staltning til 0v~rførinbsanlæg fra Masnedøv.Drket (saavel Luftledning_
er s ....m Kabler).
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Med Hensyn til Matr.Nr. 36b, 35b og 34a gælder følgende i
Tilfælde af, at det under I 0mhåndleue Areal nverfladebehandles ng der
ved omdannes til en Promenadesti: a) Stien maa ikke føres langs med de
J.E.A.S. tilhørende Kabler i en Afstand, der paa Sydsiden af Kablet
er mindre end ca. 15 m ng uaa Nnrsiden mindre end ca. 3m, og
Krydsningen mellem Prnmenadestien og Rabelfeltet skal være saa nær
retvinlclet S'lmmuligt. b) Ved Stiens endelige Pr'1,iekteringfremsendes
der til S.R.A.S. et Pr'ljekt til G,dkendelse. c) Promenadestien maa
ikke pau n0gen Maade f'rhlndre Fremføringen af en Højspændingsluft-
ledning, og eventuelle Sikkerhedsforanstaltninger, som af Myndigheder-
ne maatte blive f'1rlangte, saiJfrerntPromenadestien skal bevares
under en saadan Luftledning, maa betales af K~mmunen. d) saafremt
Benyttelsen af Prnmenadestien maatte medføre Gener for Lejere af de
tre Matrikulsnumre og der snm Følge heraf klages fra S.E.A.S., er
Vordingborg Købstadsk0mmune f)rpligtet til at opsætte og vedligeholde
et Hegn, der er tilstrækkeligt til at forhindre, at de besøgende
naa Stranden generer Lejerne. e) I 1venn~vnte Ilegn skal der fore-
findes en Laage, og S.E.A.S. f.)rbeholder sig gennem denne IJaage Kør-
selsret 'ver Stien, saaledes at der bl.a. bliver Adgang til Afhent-
ning af Tang fra Stranden. f. Naturfredningsn~vnet for Pr~stø
Amtsraadskreds afgør eventuelle U"verensstemrnelser, som maatte op-
staa i Anledning af Fnrholdene under a til e.

Ifølge Deklaration lyst 14.Marts 1922 er at Areal paa Ca.
5878 m2 af Matr.Nr. 28a ,verladt Fugleskydningsselskabet for Vording-
borg og ()megn til Skydeplads, saalænge Se13kabet ønsker saadan Brugs-
ret. Med Hensyn til dette Areal bestemnes, at Selskabet har Ret til at
f~rbyde Færdsel paa det Selskabet saaledes 0verlBdte og i Fredningen
interesserede Areal pua de Dage, da Fugleskydning finder Sted - eftel
det oplyste een Dag 0m Aaret, saaledes at Færdselen paå sa~danne
Dage skal ledes bag om Skydestadet.

Det Areal af Matr.Nr. 28a, hv'rpaa &lmenheden faar F~rdselsret
langs det vestli~e Skel af Wotr.Nr. 28a, afhe~nes fra den øvrige
Del af Matr.Nr. 28a ved et IIegnbGstuaende af Maskinfletning paa
Jernstolper '1g af en Hø.ide af l~ m. I1eE;netopsættes ved V'lrdingb'rg
K,.,lD.inunesF'1ranstaltning uden UdiSift f "r :!:jerenog F'Jrpagteren af
Mbtr.Nr. 28a 0g efter n~rmGre Underretning til di~3e.

Den Del af Matr.Nr. 28a, sr)m lig3er l:.mgs Sundet og er interes-
seret i Fredningen afhegnes fra den øvrige Del af Matr.Nr. 28a ved et
Hegn, som mindst skal bestaa af i sædvunlig Afstand ahbragte Ege-
p:-elemed 2 Jerntr<.>ade.I Hae;net anbringes rJaager i f'lrnødent ()mfi::lng.
Hegnet med eventuelle Lau~er opsættes uden Udgift f0r Ejeren f)gF0rpa€
teren P88 Fnranstal tning af Vordint~bl)rgKom'uune• Skilte med Paoskrift
nm Forbud m,..,d0ph01d paa og Badning fra det i Fredningen interessere-
de Areal m.m. opsti l]eS uden Udgift f/H Ejeren, .,gF'lrpagteren ved
V,rdingblrg Kommunes Fnranstaltning efter N.Bvnets nærmere Anvisning,
ogsi::lamed Hensyn til Skiltenes Udseende og PaasKrift.
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Ejeren og Brugeren af Matr.Nr. 28a har Ret til Arbejdskørsel

paa det Ar'eal af M&tr.Nr. 28a, hV0r Almenheden har Færdselsret, naar
Tang, Sand og dten ønskes hentet ved Stranden, og har Adgang til Gen-
nemførelse af Dræning og Grøftning af Matr.Nr. 28a ~er den Del Hf
~atr.Nr. 28a, S0m omfattes af Fredningen, dqg sualedes at CJverkørs-
ler, Dræning og Grøftning kun maa f'H8 tages efter llierlllereAftale med
V,lrdin:..,b0rgK<1mmune. De i nærv,Brende Stykke ()mhandlede Fnranst alt-
ninger skal udføres p~a en sdadan Maade, at det fredede Areal ikke
beskadiges.

Bestemmelser, svarende til de i de to sidste Stykker 0mhand-
lede, gælder 0gsaa med Hensyn tilde.0vrige Matr.Nr.e under l, df)g at
Hegn ikke skal npsættes paa Matr.Nr. 170, 39u, 33æ, 320, 31g, 31f, ~5
og 24b, medmindre vedk()rnmendeE~er inden 3 Aar fra endelig Kend~ls
Afsigelse sti] l er Krav herom 'werf'w ~hrdin,;b"rg Knmmune.

opsættelse af Hegn (med eventuelle Laa6er)kun ske særskilt
for hver i Fredningen interesseret Ejend<1m og skal f'wetages efter
n'crmere Aftale mellem Vordingborg K0mmune og vedkommende Ejer (ng
eventuelt tillige Bruger). I Tilfælde af Uenighed træffer Frednin\s-
nævnet Afgørelsen.

Den fremtidige Vedligeholdelse af Hegn med Laager paahvile~
VI)rdingblrg Knrrunune.

)

" ,
I

ad Arealerne under II.
Der maa ikke ·'psæI "_eslska,~eb()der,Badehuse , Bygninger, Master

eller lignend~.Indretninger, som kan virke skæwmende, maa ikke an-
bringes. Alene Bade telte maa I)pst~lles, 19 di<3se skal fjern'es inden
Aften. Arealerne maa iøvrigt ikke benyttes s ,m Lejrplads.

Toiletter 0pføres i f0rn0dent um[ang og omgive~ af passende
Bevf)ksning, alt efter Anv1sninc; af Fredningsn::evnetog uden Udgift
f'r Ejer og Bruger. Vedligeh0ldelsen samt Renholdelsen af Toilet-
terne og .len nævnte Beplantning besørges 0g beklstes af V0rding-
b0rg K0mmune.

Affaldskurve anbringes 08 tømmes paa F0ranstaltning og B~knst-
ning af Vordingb'lrg K'1mmlme. Henkastning af Affald udenfrlr disse
Kurve er f0rbudt.

De pau~ældende (~ra~der afhegnes fra de hmgivende Landareuler
uden Udgift f')r E.ier '1g Bru,~er v~"d Hegn, S'1m mindst skal bestaa af
i sædvcmlig Afstand 8.nllragtet';gepælemed 2 Jerntraade, og hv 0ri f"r-
nødne Laager til vedk0mmende Ejendnrns Brug anbringes. Hegnet opsættes
ved Foranstaltning af V'1rdingb0rg K0mmune 0g vedligeholdes af denne
paa K0mmunens Bekostnin,:;.

Skilte med Paaskrift om umraadernes Anvendelse opsættes ng ved-
ligeholdes paa V0rdingb0rg Knwnunes Ff)ranstaltning ng Bek·'stning efter
Nævnets nærmere G'ldkendelse.

GmraaJerne maa ikke dyrkes med andet end Græs.
Ejere og Brugere af de paagældende ~jendf)mme, hVf)rtil vedk0m-

mende (Jmra2der hører, har Ret - ogsaa vr;d K0rsel - til A·fhentning
af Tang, Sten 0g Sand ns li,~n. paa Stranden, lilo,88'm (,mraaderne maa
'..Lnvend<..stil Gresning 'lg pas anden ~~u9de udenfnr de Sommermaaneder, i
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hvilke det har Interesse f~r Almenheden at opholde sig paa (Æraader-
ne.

, J

Dræning ,)gGrøftning maa kun tinde Sted efter n:ermere Aftale
med V'1rdin,_bllrgK "rnrnune •

Sadlæn-.;eV lrdinr:;b'rg K 1rnrnuneopretholder Baden.nstn.lten paa
Matr. Nr. 28d, gælder f'lrunstu...ende 13estemmehier ikke fl)rden Del af
Matr.Nr. 28d, hv'rpaa selve Badeanstalten er beliggende.

Tilv':€kstfra IIuvet omfattes af Frednin,[,en.
umraajet II 4 (c: Dele af Matr.Nr. 33a, 33p, 34c og 34a)

begrænses saaledes:
Mnd øst: Paa Matr.Nr. 34a af en Linie i Flugt med det vest-

lige Skel af Matr.Nr. 34q.
MildNllrd:.den n 'rdlige Kant af det nuværande Vandhul i Matr.

Nr. 34a og 34c. ~n Syd fnr Cementby~ningen paa Matr.Nr. 33p væ-
rende upfyldning af ]',)rmslJm en Trekunt inddrages ikke under det
fredede CJm.made, hv Hilllf1dden opfyldte Ve.i, s.)m gat:l~ til Sundc:t i
Fortsættelse af det nevnte tr0kantede Areuls Sydspids, inddru~es
under det fredede CJmraade. Grænsen følger iøvrigt Nnrdvestk8nten af
det n:evnte trekantede Areal indtil dette Areals n,)rdvestlige II.iørne,
hvnrfra Gr~nsen flJrtsættes ruf1dVest i en lige Linie ng i en Afstand
af 4 m fra Sydsiden af Fundamentet til Havehe.~net paa Matr.Nr. 33p
og derefter ind pan. Matr.Nr. 33a Syd for Diget ligi en Afstand af
4 m fra dette. Et ardet paa Matr.Nr. 33p beliggende opfyldt Areal,
som delvis gr::cnsertil !Ilatr.Nr.33a, ng slim '1gsaa har Form af en
Trekant, fra hvis Sydspids en opfyldt Vej fører til Sundet, inddrage:
tillige med denne Ve.i under det fredede (Jmraade, b'1rtset fra det 4 m
brede Bælte n.1'rrnestIlavehegnsfundmnent et.

åd III.

Det tillades V ,rdingb 'rg Kommune paa egen Bek'stning at an-
bringe og "ledligeh0lde Bcenke. l\ffaldskur'vskal unbringes ved hver BTn
~g besørges tømt af K0m~unen, alt paa dennes Bek)stning.

Benke maa dng ikke anbringes pao Matr.Nr. 170, 39u, 29, 25 og
24b I)giøvri;~t ikke, hv')r vedknrnmende Ejer protesterer m'1dAnbrin-
gelsen ');';huns Pr'ltest, - saafremt den indbringes f~r F'redniniSs-
nævnet -, taGes til Følge af dette.

UJenfnr de unJer II '1mhåndlede fredede Are8ler har Almneheden
ikke Ret til uph0ld 0g Badning.

De under III nmhandlede Bænke maD benyttes af Almenheden ef-
ter deres Bestemmelse.

T oiletter, Bop] antning, Hegn, LO!:Jger,B'flnke,Skil te qg lio;:;n.
ruaa ikke beskadiges.

N':llvnetkan i det hele til enhver Tid i Henhqld til Natu.rfred-
ninGsIOvens § 15 Stk. 3 fastsætte nærm~re CJrdensbestemmelser f0r
de'fradede Arealer.
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Paatalerettep med Hensyn til de ved nærverende Kendelse fast-
satte Besteilllnelserhar Fredningsnævnet f,)!,Præstø AlOtsrao;ds:i-reds.

Med Hensyn til E:r;statningsfasts"7tte+sen bem"erkes følgenue;
S nm f0rbn under I n::evntlig:,er det Areal, hV'!'I;:>:)aAlmenheden faar
Het til gaaende ng cyklende F~r~sel, i det væsentlige pau den f,'r
Græsvækst blottede Strandbred, f,rsaavidt angB~r Strækningen fra
o~ med Matr. Nr. 38s til 0g med ~.~atr.J:{r.28a, paa hvilken Str:1Jkning
Almt;JnheJenallerede har Ret til gaaenue I!"erdselifø Lge N:::.t llrfr~d-
nin:l,slnvens § 23 Stk. l. Desuden er alle de un,ler I ornhanlllo;;de
Arealer af ringe Bonitet, hvilket ngsaa gælder de under IT omh~ndl~dt
lre~ler. Den fredede Del uf Matr.Nr. 53a og af de Arealer, B0m
ligger Vest herfor, m'.a ikke bebyc ;es, jfr. N:...turfredningslnvens
§ 25 Stk. l og Deklarati0n ung. 3trandby~~elinien, tinglyst 8. Janu-
ar 1941-

, Baade de under I og II nævnte fredede Arealer samt de hertil
gr:ensende (;mrCladerer allerede gennem !Il&ngeAar faktisk blevne
benyttede af Almenheden til Færdsel ng til 0phnld ,~~Badnine, uden
at 11d8e~eTne har villet eller kunnet hindre dette~ N~vnet finder
derfor, at den fastsatte Frednings0rJning er til~rængt til Regule-
ring af de nu herskende u"rdnede FQrhold 11{Z. sq.aledes vil ViTe til
Ff)rdel fnr L,dsejerne. Navnlig rnua 0psættelse af Hegn anses f0r en
f0rmaalstjenlig F0ranstaltning, og den~ Jennemførelse er 0verl~dt
til Vnrdint_;b,..,rgKomillune,f,..,rbt der kan haves Silckerhed for dens
effektive Gennemførelse. I nedennævnte Erstatnin~ssllmmer er derIor
ikke medregnet Vederlag til ~jerne f0~ 0psættelse '"lg VelligeholdeJ-e
af Ilegn.

Under i:len~:vntil det anførte 06 de iøvrigt f0religgende
F'1rhold finder N,.cvnet,a t der vil V,iJrea t udrede følgende Erstat-
ninp.;er:Til l<;jerenaf Matr.Nr. 39u, K·mdit 1rske Hanne Jacobsen
af Nykøbing F., Stubbeh'11rnsvej 43 ••••.•...•.••••••.•••••..••• 5<) Kr.

Til 8jeren af Matr.Nr. 38s Fisker Hjolmar 18rsen af
ure, ~lasned311nd............................................... 5() Kr.

Til Bjeren af Matr.Nr. ,3p Pr0kurist A.J.Mortensen
af Valby, B.i0rns)n!:Jve.i28 7u() Kr.

til Ejeren af Matr.Nr. 33a fhv. Brandinspektør Æ.
Nielsen af Vnrdin{;b0rg, il.lgade6 •••••••••••••••••••••••••••• 5()(; Kr.
Til Ejeren ~f M3tr.Nr. 33æ (hvoraf kun Vejareal berø-
res af Frednin~en) Slagteriarbe ;idel'Chr. Aduffisenaf ()re..... ()Kr.
Til Ejeren af M~tr.Nr. 33y Skibsfører Marius Rasmussen
af Masnedsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5() l{r.
ril Ejeren af Matr.Nr. 32d Arbejdsmand J.P.Carlsen af
ure, 1\lasnedsund....... . 2()u Kr.
Til Ejeren af Matr.Nr. 32e Gasværksarbejder Vald. Jensen
llJladHen, ib<!................................................. 50 Kr.
Til .l,jerenaf Matr.Nr. 3~c (hv')caf kun Ve,iare:llberøres af
FreJninget]) Fiskeek:Jp')rtør rrqmr:JY CClrlsen uf Masnedsund ..••.•
Til ~jeren af MaLr.Nr. 51c 0verm~tr()s Jens Chr. Hancen

()Kr.
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af Helsingør, Belvederevej 29 100 Kr.
Til ~jeren af Mbtr.Nr. 31g (hv 1r&f kun Vejareal berøres af
Fredningen) Arbejd~ill8nd E.H.A~gust Larsen af 0re, Masned-
sWld ........................................•...........•.•. o Kr.
Til Ejeren af Matr.Nr. 3lf og3l1. P0rtør Lauritz Møller
Petersen af (Jre, Masnedssund .....••.•.•.•....•.•..••.•.•••
Til Ejeren af M~tr.Nr. 3ls Fisker Max Hansen, ibd •.•...•••

I Tilfælde af, at han S0m Følge af Fredningen faar
Padlæg fra P0liti (Sundhedsautoriteterne) om at
flytte sin Minkfurm, vil der eventuelt v~re at til-
læ(:!;;seham yderli?,~ere Ersto tning und'.:r en for hans
Vedkolll1llendef"retagen Gen optagelse af Sagen.

Til Ejeren af Matr.Nr. 3ld Lærer P<lul Hansen af ure,

50 Kr.
65 Kr.

Masnedsund .....••.•...........•......................••••• 65 Kr.
Til Ejeren af Matr.Nr. 30b Chauffør K3rl Aage Jensen,
l bd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • 5 {j Kr'.

Til Ejeren af M~Jtr. Nr. 29 F0rstander Axel Møller, ibd..... ')()()Kr.
Til Zjeren af Ma tr. Nr. 28a \iessndt (J. ul Neill ()xh"llm,
R""lsenfeldt................................................ 25u Kr.

F'rpagteren af Matr.Nr. 28a Edvard Nielsen erholder
~f Ejeren et Afslag i sin Forpagtningsafgift af 10
Kr. aar11g i den Tid, hans K0ntrakt er gældende,
hvis snden mindel ig (ædning ikke treffes mel 1em
Ejer 19 ~'rpagter.

Til ~jeren af Matr.Nr. 27, V0rdingb0rg Præsteembede ••••••• 4(,0 Kr.
Til .c:jerellaf Matr.Nr. 25, Fru Anna Kristine Emilie Ravn,
født Jensen, gift meu Peter Lauge Ravn, ure, M8snedsund •.. lilL Kr.
':rilEjeren af raatr.Nr. 24b LEge Sv. Aage Kristensen af
V'1rtlin,:r.b'rg, Sl'1ts t 1rvet 8................................ 4(;()Kr.

Beløhet kan dog ikke ~dbetales til ham uden DokumE:nta-
tion af tinglyst Adk1mst far hum eller af Samtykke
fra 0kødehaveren, Restauratør Jens Pedersen af Vordin~-
b,'rg.

fil Ejeren af Matr.Nr. 16b Gesandt O. 01Neill Oxholm
af R'1senfeldt 15()(; Kr.

F'1rpagteren af Matr.Nr. l6b Uans Sembak erholder i
Mangel sf mindelig Ordning mellem ham 0g.Ejeren et
Afslag i sin Forpactnin~safgift af 60 Kr. aorlig
f0r den Tid, helns K'lntrakt er t."ældcnde.

De øvrige L'dsejere har frafaldet Krav paa Erstatnin:.

Af de nvvnte E~statnin~sb~løb vil intet v~re at godtgøre
Panthavere eller andre i EjendJmmen berettigede, af hvilke iøvrigt
heller ingen har fremsat Paastand i saa Hense~nde, b,'rtset fra nven-
nævnte to F<lrpagtere.

Af de t1l~entlte Erstatningsbeløb vil i Henh01~ til Naturfred_
ningsl'wens § ] 7 Stk. l Ha.lvdelen v,nre at Ildreje af ~tatskassen og
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Halvdelen af'V'rdingb'rg Xøbstadskommune.
Af V'rdingbnrg Kom~une vil der v~re at føre 3~rligt specificer

ret Regnslmb wer ()mkO'stnin6erneved upsættelse ed Hegnene med Laa-
ger )g ved (;pførelse af 'roiletterne med ,')mgivende Beplantning.
Af diose (;mk'stninger vil i Henh11d til Nf:lturfredningsl'vens § 17
Stk. 'l'Halvdelen vEre'at refundere i V~ruinGborg Kommune af dtats-
kassen, naar behørig DnkumenttJtion af (;mk"stnin~serneer fl)relagt
vedkommende Ministerium.

De fredede Arealer vil v~re at afsætte'paa et Matrikuls-

I

.1
I

I
I

Sagen vil være at f'1rl-læg6ef/w CJverfredningsn-:evneti Medfør
af Naturfredningsl 'vens § 19 Stk. 3. II

Sagen er f'relagt f0r CJverfrednin~snBvnet i Henhold til
Naturfredningsl~vens § 19 StK. 3, hV1rh1s den er'paaanket af
F0rstunder Axel Møller, Matr.Nr. 29, Arbejdsmand ~.H.August Larsen,
Matr~Nr. "lg,' fhv. Brandinspe,(tør A.Nielsen, Matr.Nr. 33a og Pro-
kurist A.J.Mortensen, f.latr.Nr.33p,

€Nerfredningsn:evne t har den 8. IJ I"lvernber1947 besigtiget
Arealerne'og f0rhandlet med'de an~ende 1)dsejere"og andre i Su~en
intere.:::seredeParter. Der opnaaedes ikke F'"lrligmed de 'venn'pvnte
L.,dsejere, hv~rfor man i Henhnld til NaturfredningslIvens § 2CJ an-
m 1dede Taks<.:tti'lllskommissirmenom at ville fastsætte 'Erstatningen fr)r
de paagældende. Taksa ti'1nsk.,IllJlis (:J i 'nen ha.r her;:;)fter fdS Ltl~. L ~l'-

stHtningerne til fø15ende Beløb.
F~rstander Axel Møller: 500 Kr ..
ArbejdslllandE.H"lUg st Lorsen; l(A; Kr.
Fhv. Brandinspektør A. Nielsen: 8(1) Kr.
Prokurist A.J.M~rtensen: 15UG [r.
0verfrednin~snÆvnet har fundet det rett~si, at Udgiften ved

-0pfø~else af T,ilette~ rned 1illgivendeBeplantning i~kd afh.,ldes sn~
.f!'redningsudc;ift.Faa .l!'l1respøI'~~sel'har V')rdL....gb,)rg Korn'nuneherefter
erklæret sig r"de til'selv at ufhoilde Udgiften ved-denne F'1ranstalt-
ning.

De AreCJler,'Jer i Henh')ld til [endelsen aabnes fnr' uphnld ,\;
Badning' f 1r HmenheJEm, vil være' å t udstykke' 19 særskil t matriku-
lere, og der vil ved Frednin~srtpvnets'F()ranstaltnin~'væ~e at udar-
bejde et Knrt udvisende Grænserne fnr de under Frednincien inddragne
0mruader samt Gr~nserne f,r det Areal, hv)r Almenheden har Ret til
Gphold og Badning.

Paataleretten tilknmmer Fredning<lflBvnet for Præstø Amts raBds-
kreds.

Da Uverfredningsnævnet iøvri~t kan tiltrwde det i Frednings-
nævnets Kend~lse anførte, vil denne være at stadf~ste med de af det
f0ranstaaende følgende Ændringer.

T h"i b' e s t e m'ro e s;
nen af FredningsnÆvnet for Præstø Amtsraadskreds1den 30.

December 1946 afsagte Kendelse '"lmSikring af effen lig Færdselsret
langs CJrekysten fru mClsnedsund ffi')dVest m.V. etc:.dfæstesmed de af det
forJnstaaende f~lgende Ladrin~er.
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I Erstatning udbetales der;
Konditorske Hanne J~c~bsen, Stubbehnlmsvej 43
Nykøbing F. ••••...........••••......•••...••••• 5G Kr.
Fisker Hjalmar Larsen, Muanedsund, Ure ......•... 50 Kr.
Prokurist A. J .J.iI1orten:3en,Bjøl'nslUsvej 28, Vclbyl5UO Kr.
fhv. Brandinsp~kt0r A.NielJen, Algaue 6, V0r-

Arbejlsmand E.H.Au~ust Larsen, Mbsnedsund, 0re
Portør Laurits Møller Petersen, ibd ..........•
Fisker Max Hansen, ibd ••••••.........•.......•
Lærer P~ul Hansen, ibd.•.•..............•....•
Chauffør Karl Aa~e Jens0n, ibd .......•......••
F0rstander Axel Møller, ibd ......•...........•
Gesandt (J. ()INeill uxhrllm, R,1senfeldt•.......•
V'rdlngb'lrg :L'ræsteembede••.•....•..........•.•
Fru Anna Kris tine Emilie R"vn, født Jensen,

med Peter Lauge R,:1Vn,M,~snedsund, (jre.•....•••••
Læge Svend Aa~e Krlstensen, S10tst~rvet 8,
V ~rdifll:SlJ')rg..........•••........•..........••• 400 Kr.

I
l
I
l

I
!,
!
r

• 1

Jingbc)rg •••••••.......••.•.••.•.•.•••••••...••

Slagteriarbejder Chr"~damsen, Ore ••••••.••••
Skibsfører Marius Rasmussen, Masnedsund .....••
Arbejdsmand J.P.Carlsen, M~snedsund, Ure ..•••. .
Gasværksarbejder Vald. Jensen Madsen, ibd .•.••
Fiskeeksportør Tommy Carlsen, Masnedsund .....•
Uvermatrns Jens Chr. Hansen, Belvederevej 29,
Helsillgør •••.......•..•.•••..•••••••••••.•.••

gift

,
i
\

I
i
r

el
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I
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l
l
l

BeL:Jbet lwn d ~~ ikke lhibetales til ham uden
Dokumentation af tinJlyst Adkomst f0r ham eller
af 3amtvkke fra Skødeh~verGn, Res~auratør
JensPeJ'3rJen af VorJinc,bnrg

800 Kr.
O Kr.

5<JKr.
200 Kr.

50 Kr.
U Kr.

HAJ Kr.
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De nd)Vnte ErstatnineSer samt UJgifterne vad (Jpsættelse af Hegn

med I,aager udredes af StE"tslwssen ~g V 'rdingb'1rg Knmmune hver
med Hulvdelon.

P,ml Ander~en.
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afsag~ den 29. marts 195,
aDlleude eD kommunal øtrandpark ved

Ore strand 1 Vord1ng_org.

Pi det areal af ejerlaug.~ Vordingborg k.bstads Ore og Gallemader, so.
111&.~ mellem Masnedøund 0l OreTe~ vest for matr. ar. 281 VordiDiborg køb-

I ,:'da OrøGi Galle.ader f gir strandbyggeliniU ( naturfredn1ll&alovens § 2;,
.tk. l) i en atstand af lOG meter fra den for ,rllsvllkstblottede ariraa4-
'red. iaderste kant bortset fra matr. nr. l~ ( den veøtlisste lod).

Pi arealet mellem sundet Gi etrandbyggelin1en foretinde$ m.... 8omm.~
~.e, hvoraf de fl••te er opførte tør 1937 eller 1 henhold til di.peneati,.
tr. atl'andtrednil1/l ..kollll1ssionen l tr.dltingsløVenS § 25. stk. 4-). Ar .....
l.t e!'...,.rtent.t~~aQe vortJa-1ndb181~1 VOldJqb~r
"wai lda~e~d'11" ~lJr~ liS '-fetaJlcl tn;yeU_~
l~d har udarbejdet .t foralas til en kommunaletrandpark omtailtead t;et

al"ea1rll:fl'!"tftl1& de, at det ,."Q.tåiJ. Allp Maa-slJt164 OS • .,
.Titl e* re"indglr tometleW, 8 dll»4Jit1on.Jf{a\o.. •• I -

~f.r tapeyt..Etter forslaget skal den eksistere.A. D.~l••el•••• 11..
, .,.,.." Ol sirandbyggeliJdell .:rte hlade. flyttes land..,.r". deane. Foranle-
, t'c-" af for8kelliif8~1'.de 'e~Jl4turtl~s §-il"e1Jk. 1. n'

""«1"1 aellem sund • tra bYllJ!1n1ea ~.n~tl t.~ .amt~kk.
å.r *"11." lnd8til t s 'taministeriet, at der gtz:q ......... ».,.. J_--1.,.æs. et fors., pi eyen1uelt lUlder .a. tredn1qa.as delvi. at ,ean.tere
)r.~ekt.t oa den kommunale etrandpark, n.ali. for eå vidt analr .atr. ar.
,a!, 2'1 og dele af matl". nr. 27 0i 24l Vordingbors køba1a4a 01". GI Gall.-
aader, med hensyn til hvilke matrikel.numre forslacet til en kommunal
.aaadpark foreliSler udarbe3det somski 't.efor.lac. Statømi:a1steriet har -~
bt'sld." 1ndet111iagen ( aacens bilag l).

NwvAet har holdt møde med d. 1ater••sertde den 30. april 1954 os d••
30. juli 19~4. SageA er,bleve. re••sumer.t den 31. auaust 19,4, hvorefter

L .'4.r_~~,~~:~~,~:!~::.:T:~~r:"9~~.:~~:~:;am::t:A~9::1b91! m~"6~ •• _
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Protokol for N8.turi'rednin~-:;i.:lllu3vnet
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~ar 1946 den 30. D8cemb8~ hl. 16 afholdt Naturfredninso-
n1lvnet for -[Jræstø/lmtsraadukreds9 - befJtnaend~; af Domm.er Ha,V-~-,Clllmidt
af ~3tore-nGddinge som Forma.nd 7 af (iet amtskommunalt valgte MedIum.
LanQstingsmund AoP.Hanoen ni Lendemark og af det for Vordingbor~
J\øb8tadkommune valgte Medlem Erhvervschef Jl. Mortensen - , Møde
paa -iUJ.a<1huset i Vard ingborg.

Der fOl'('ltoges~
J. l~r.30/1945 Sagen ang. Fredning af

Ore-:;:~ysten.
0'3 00 "'Q IJ<:J "Cl .CI'l 00. 010080_ •• 0"01

I 3ag~n afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

Under 5. August 1932 rettede Vordingborg Byraad Henven-
delse til Fredningsnævnet om Sikring af offentlig ~ærdselBret langs
Orekysten fra Masnedsund mod Vel,t og om Sikring af de fornødne :~d-

_til
ganBGVeje hertil samt om offentlig Ret til Ophold paa og Badning
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