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(JVERFREDNTNGSN.~~VN8TSK': NDEJ,SESPR(JT(jKOL.

Aar 1948, den 23.Juni afsagde vverfredningsnævnet paa Grund18g
af mundtlig og skrif ,lig V I)tering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 75~/47 angaaende Fredning af Arealer ved Strøby Strand.

r-' Den af Fredningsn~vnet for Præstø Amtsraadskreds den 10.
Juni 1947 afsagte KenJelse er sBalydende:

"Danmarks Nnturfredningsflrening har i Skrivelse af 7.0kt,ber
0-., 1946 paa F'1ranledning af F'lreningens Kflmite for St ')re-Heddinge og

CJmegnbegært Fredning af nl~le Aro__ler ved Strøby Strand, nemlig den
Del af M'jtr.Nr. 13b, 14c og 13f Strøby By ng Sogn, som ligger' mellem
Havet og en Skrænt, der er beliggende nnget Syd f(lI'den,offentlige
Vej fra.Strøby Egede til Strøb'l IJadeplads, hvilken Vej gennemskærer
Arealerne. De mellem Havet og Vejen liggende Arealer er CF. 10-20 m
brede. De Syd fnr Vejen ligcende Arealer er ca. 30-40 m brede. Af
Matr. Nr. 14c omfattes dog kun en lund og det Nqrd for.·denne liggende
A~eal af Fredningsbeg~ringen.

Fredningen ønskes dels af Hensyn til, at Almenheden kan faa
Ret til 0phold paa og Badning fra Ar3alerne, dels af Hensyn til
Arealernes landskabelige Skønhed.

Naturfredningsra)det har varmt anbefalet'Fredningens Gennem-
førelse. Strøby Sogneraad er villigt til under forventet Approbation
af Amt~ raadet at yde økon"misk S tøtte til Fredningens Gennemførelse
(se nede-nfor).- -

Nævnet har afholdt Møder den 14.Nnvember 1946, den 21.April
1947 og den '9.Maj 1947.

I~,

De pa~g~ld~nde Ejere har protesteret mnd Fredningen. I Til-
fælde af dens Gennemførelse f lrlang:erde Ers tatning.

Da Arealerne alle vil kunne benyttes til Bebyggelse, navnlig
Sommerhusbeby~ee,lse, idet de '1rnkringliggendeGrunde langs 'wenmevnte
Vej allerede er bebyg;~ede, har Nævnet an,m1ldetGaardejer Helge Petersen
af Renge og S 19nef1ged J.P.Jensen af Smerup, hvilke er Formænd fl)r
henh'11dsvis Store-Heddinge Vurderingskreds og Fakse Vurderingskreds,
om at afgive et Skøn med Hensyn til Erstatningens Størr01se. Under
27.d.M. har diss~ derefter afeivet Erklæring, Sagens Bilag 28. S0m
Følge af den af Skønsmændene ansbtte Værdi: paa Arealerne har Strøby
Sogneraad og Danmarks Nnturfredningsf1renings Stnre-Heddinge Knmit~
begr:.ensetderes Fredningsønsker saaledes, at Fredningsomraadet kun
skal angaa ~) ca. den vestligste Trediedel af det paagældende Areal'af
Matr.Nr. 13b, nemlig Arealet fra en Linie (Syd-N0rd) umiqdelbart Vest
flr et i Skræntens Nærhed v~rende Vandhul til Skel let mellem Matr.Nr.
13b "g 13f, og~) ca. den østli5ste ~rediedel af det paagældende
Are31 af Matr.Nr. 13f, llemllg Arc~'let fnl n-,vnte Skel til en Linie

----~~-------
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(Syd-N~rd) umidJelbart Vest f0r 4 paa Sk~~nten staaende Tr~er.
Herefter anslaas det Areal af MaLr.Nr. l3b, S1m begæres fredet hen-
h0ldsvis N'lrd og Syd fnr den offentlige Vej, til at andrage henhnlds-

vis ca. 1()00m20g ca. 3500 m2, og af Matr.Nr. l3f til henholdsvis
ca. 1400 m2 (N~rd for Vejen) og ca. 50uO m2 (Syd for Vejen).

Den f0r Amtsraadot m0dte Representant har erkl~ret at
kunne anbef~le .den sa3ledes ueg~rte endelige Fredning.

Navnet mener ligeslm Naturfrednin3srs8det og Danmarks
Natur "'i'edningsforening,at det vil (10 "L!)~~e~rdentlig0nskeligt, I')m
hele det umraade, s()mFredningsbeiJ-eringen oprindelig angik, kunde aabnes
for Almenheden, da der pas det intensivt dyrkede stevrs med dets
p,aamange S ceder utilgcengelige Strandbredder kun faa Steder er MUligl1.e.~
for Almenhedens ()pl:lnldpaa ng BadninG fra Stranden, hvortil kom'ner, u.
det puagældende Omruade hor Betydning 'Bsaa paa Grund af dets landskabe-
lige,Skønhed. Paa ~rund af AreLlernos betydelige Værdi skønner N~vnet
det dog betænkelir;t at gaa med til en Fredning i saa vidt nmff:lngSr'lm -l,

oprindelig ønsket. Derim()d finder Nævnet. at det lvennævnte begrænsede
(Jmraade (Cf?. den vestlicste Trediedel af det paagældende' Areal af Uatr.
~r. l3b og ca. den østligste rrediedel af det pnagældende Areal af Matr.
Nr. l3f) bør fredes i Medfør af NaturfredningsInvens § l Stk. l og 3
jfr. § I3.Stk. 3. Fredningen findes n~rm0re at burde aaa ud pas følgende:

Almenheden faar Ret til (Jphc)ldpaa f)gBadning fra Arealerne
i Tiden fra I5.Maj til 1.September.

Arealerne maa ik](e dyrkes ;ned·ar,det end Græs ')8 Kl.øver.
De maa anvendes til Græsning og paa anden med Fredningen f0renelig
M3ade udenfor den Perinde l5.Maj-l.3eptember), i hvilken det har
Interesse f0r 'Almer1hl;rlel'l at nph01de sig paa Arealerne. '"

Ejerne (og Brugerne) har Ret til Arbejdskørsel, Dræning 0g
Grøftning paa Areulerne.

Retten til Afhentning af Ta_ng,'St~n t1gS_Sn.d_0g_lign. paa -,
Stranden staar aaben inr Ej(~rn~-~g eventuelle andre berettigede, hvis
Ejere og andre berettigede hidtil lovlig har haft saadan Ret.

Tniletter flpfør.;si ff)rnødont 0rnfang og '1mgtves af passende
bev0ksning, alt eftei Anvi~ning af Fredning~n~vnet og paa Strøby
Kommunes Beknstning. Vedlig,'h'1ldelsenaf qg Renhl')ldensenaf Toiletterne
0g den n~vnte Beplantning besørces qg bek)stes af Strøby Kommune.

Affaldskurve anbringes 0g tømmes paa F0ranstaltning ng

Bek,)stninl:,af Strøby K0mmune.
Skilte med Pauskrift nm Arealernes Anvendelse opsættes I')gved-

ligeh01des paa Strøby [.;:ommunesF'lranstnJtning 0g bek'lstning efter
N~vnets nærmere G0dkendel~e.

'rilvækst fra Havet flmfatLes af Fredningen.
Det tillades Strøby Kommune paa egen Bek)stning at anbringe

og'vedligeholde Bænke.
Der maa ikke af n Igen opføres Bygninger (herunder 'Badehuse,

Kiosker og B0der), Master 0g Indretninger, snm kan virke'skoemmende.
Badetelte maa opstilles, men skal være fjernede inden Aften,

og Are81er~e maa iøvrigt ikke benyttes s~m Lejrplads.
Udenf0r de fredede Are~ler har Almenheden ikke Ret til 0phnld
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08 Badning.

Henkastning af Affald udenfor Affalhkurvene er.forbudt.
Tl)iletter, Beplant'ling, B'.Enke,Skilte I)glign. mae ikke be-, ,

skadir;es.
Nævnet kan i det hele til enh';er·...id i He'nh~'ldtil Natur-

frednin,:sslovens§ 13 Stk. 3 fasts'ette nærmere Ordensbestemmelser
f0r de fredede Arealer.

, .
Paataleretten med Hensyn til de fastsatte Fredningsbeste~melse

har Fredningsnævnet f0r 'Pr,~s'tøAmtsraDdskreds.
Der vil vwre at tillæ6ge Ejerne af Matr.Nr. 13b og 13f, hvilke

Ejendomme ikke er behæftede med tinglyot Gæld, følgende Erstatninger:
4 Kr. pr. m2 af den Del af Areulerne, s ~ ligger 3yd for den 0ffent-

~ lige Vej. F0rsaavidt angaar den Del af AreAlet af Matr.Nr. 13b, der
ligge r Nord f0r den offentlige Vej, er det oplyst, at J~rden her for
n Igle Aar siden blev b 1rtskyllet af Havet, S0m 19aaa ang~eb den

f) offentlige Vej, 0g at Strøby S'lgnekommune dl.lrefterhar bygget en
Cementmur og et Antal Høfd:r af HGm~yn til Sikringen af den,.offent.1ige
Vej ml')dAngreb fra Havet, hvilket har bevirket, at der atter har lejret
sig Jl')rd(Sand og lign.) paa Matr.Nr. l3b N0rd f0r Vejen. Da det
nuværende Areal af Matr.Nr. 13b Nl')rdfor Vejen saaledes er fremkommet
som Følge af den af Knmmunen ff)retagne Sikring af Vejen og nærmest
maa anses for Tilvækst til Vejarealet, findes der ikke at,kunne
tillægges Ejeren af Matr.Nr. 13b nl')genErstatning fnr ~avidt angaar dett
Areal.

Hvad angaar det Areal' af Matr. Nr. 13f, der' 19ger n0rd ff)r
den offentlige Vej, vil der af tilsvarende Grund som venfnr anført med

/') Hensyn til det under Matr. Nr. Ub hørende" N0rd f0r Veje~ beliggende
Areal heller ikke være at tillægge Ejeren af Matr.Nr. l3f nogen Er-
statning fnrsaavidt angaar den Del, hv!)r Strøby Kommune har opsat

".').Ce,me~.t~ur0f? Høfder til V.e jsik!~ng~ Jf _1r_s_a_ayJ_dt _angaar den, øvrige Del
af Arealet af Matr. Nr. 13f fhrd f'1rden !)ffentlige Vej, vil der være. 2at tillæg~e Ejeren en Erstatning af 2 Kr. pr. m

Det fredede Omraade vil være at hegne ved Fnranstaltning
af S~røby Kommune. , ,

Af Erstatningerne og Udgifterne ved Hegnets Opsættelse udredes
25% af Strøby S'lgnekom:nune,-dog højst lG{J()OKr., idet Kl)mmunen
frivilligt er ind6aaet paa at udr~de indtil dette Beløb. Af Resten af
Erstatningsbel(ibet '1gUdgifterne til He ~nets ups~ttelse vil Halvdelen
være at udrede af Statskassen 08 Halvdelen af Præstø Amtsfond.

Vedligeh01delsen af Hegnet og eventuel Fornyelse af dette
besørges og bekf'lstes af Strøby Kommune. l l

Paa Matr.Nr. ~3f er den 18. Februar 1938 lyst Servitut,
hvorefter Ejeren af Matr.Nr. Da og 61a Strøby By og S'ogn"har
FærdseIs C'ettil Stranden, Opholdsret og Baderet • Den" servt-tutberettigede
har givet Møde under Sagen, men ikke nedlagt Paastand om Erstatning.
Herved bemurkes, at Fredningen ikke skønnes at krænke 'hans Servitut-
rettighed paa en til Erstatning forpltete~de Maade •

Det sanledes fredede ()mraade vil være Bt .,pmaale og s ~r-
skilt at matrikulere ved Nævnets Foranstaltning.
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Sagen vil være at flrcl~gge uverfredningsnævnet i Henhold til
Naturfredningslovens § 19 Stk. 3."

Sågen er f~relagt for uverfredningsn~vnet i Henhold til Natur-
fredningslovens § 19 Stk. 3.

Under Sagens Behandling for uverfredningsnævnet er der fra
forskellig Side bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforening fremsat Ønske
nID, at Fredningen udvides til det oprindeligi foreslaaede Omfang.

Overfredningsnævnet har den 8. I~'wember 1947 besigtiget
Arealerne og f0rhandlet med de i Sagen tnteresserede Parter, herunder
med Lodsejerne 'om 'en Nedsættelse af den tilkendte Erstatning,
som CJverfredningsnævnet fandt f0r høj. Lodsejerne vilde imidlertid ikke
indgaa paa nogen Nedsættelse af Erstatningsbeløbene.

Under Henvisning hertil samt med Henblik pUB en eventuel Udvidl
se af Fredningen anm')dede man hereft~r i Henhnld til Naturfrednings-
10vens § 20 ?aksati(mskommissionen '1mud'wer det af FredningskendelselO.I

omfattede Areal særskilt at ville taksere;
l. Det af Fredningspaastanden 0mfattede Areal vest for det af

Fredningskendelsen '1mfattede Arenl.
2. Det af Fredningspaastanden omfattede Areal beligge:,de mellem det

r ,
: •. C af Fredningskendelsen 11mfattede Areal og "Lunden mod, øst, samt
3. Det under 2. anførte i Forbindelse med Lunden og det udfl1r denne. '.beliggende Strandareal.

Det udtaltes C\verfor raksationskommissil)nen, at det i
Fredningsnu::vnetsKendelse anforte He.;.snforudsættes at bestas af Hegnspæle
i sædvanlig Afstand mod 2'Rækker 3taaltraad.

I Henhold hertil har TaksBtinnsk0mmissionen f'or samtlige de(.-..
Th~vnte Arebler fastsat Erstatningen til 3 Kr. pr. m2 for Arealerne
paa Landsiden af d6n 0ffentlige Vej og 1,5U Kr. pr. m2'f~r~Area1erne
paa Strandsiden af Vejen. Fnr de Areeler, der er op~taaet ved Ti1-
-skyltJi-ggsom Følge- af--de ved' nffentlig Foranstartning npf'ørt-eHøfder (\-
ydes dog ingen Erstatning.

Paa Grundlag af en f1retagen upmaaling af Arealerne vilde den
samlede Erstatning hereft.~r blive;

'Det nu fredede 0mraade ......••••••••..•••••
Udvidelse m0d Vest (Matr.Nr. 13f) ••......•••

"" "øst (Matr.Nr. 13b) .•......•••

21.771, UO Kr.
17.341,5() "

9.813,uu "
8.814,00 "Luriden m.v. ................................

ialt 57.739,50 Kr.
UverfredningsnEvnet finder, at det vil være ønskeligt at

skabe et Friluftsareal med,Ba~~strand af nlget større Udstrækning end
efte,r dell;afs .gte Fredningskenc1else; men af HellsYTltil de dermed
fry~bundne ret,betydelige Omk0stninger meTler.man ikkelat -burde inddrage
hele det af Fredning~paastanden 0mfatlede A~ea1 under Fredningen. Det
bestemmes herefter, at Fredningsomraadet ~dvides m0d,Øst til at omfatte
hele den Del af Matr. J~r. l3b, S'lm ligger mellem Havet og Overkanten af
Skr~nten samt 1un~en og det udfor denne beliggende Strandareal paa Matr.N
140. Det bemærkes herved, at Ejeren af IJunden efter llfBrmereAnvisning af
Fredningsn.evnet for Præstø Arntsraadskreds har TIet til Hugst m.v. sl1m
al:ninde1ig f lrstm'.essigDrift tilsi,rser,d0g at lunden s ledig skal bevares

--- - ~-----------
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som Løvsk"v.

Da Uverfredningsn~vnet iøvrigt kan tiltræde det i Fred-
ningsn~vnets Kendelse anførte, vil denne være at stadfæste med de af det
ff)ranstaaende følgende iEndrLnger. Fredningells vmfang er herefter som
angivet paa vedhæftede Plan Nr. Pr. lc)lmed prikket Bræmme.

T h i b e s t e m m e S;
Den af Fredningsnævnet f~r Præstø Amtsraadskreds den lO. Juni

1947 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af Arealer ved Strøby Strand
stadf~stes med de af det f~ranstaaende følgende Ændringer.

I Erstatning udbetales der:
Frk. Karen Pedersen, Strandager, Strøby Ladeplads, Del af
-Matr.Nr. l3b Strøby By '1gS0gn "....•....... Kr. l7.877,()(;

niFhv. Gaardejer Hans Nielsen Jensen, J,engaard, Strøby
Egede, Del af Matr. Nr. Uf Strøby By og Sngn............ " 13.707, (JO

Gaardejer Mads (;lsen, Strøby, Del af Matr.Nr. 140
"r> Strøby By og S0gn ........•.....••.•.•..•..••• "......••••• " 8.814,00

\ '

ialt Kr. 40.398,GU
Af Erstatninge n, herunder Udgiften til Hegn, udredes la. ()(;O

af Strøby K~mmune, medens Restbeløbet udredes af Statskassen med 2/3
Præstø Amtsfnnd med 1/3.

\.. Kr.
~og

,;. ..
~

!
~

P.O.v.
Poul Andersen.

- -- ------------
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Da.DmarJu laturtredn1ngstoren1118 bar 1 Skrl'nlH,.r 7. 0.' -
bel' 1946 pae ForaDledD1og at 'oren1r.agens loIal t' tor 6\Ore-.8ecl4S ·.. ·,

Oaean b_ært 'redA1Di af nogle Arealer ved Strøb,. Stl'atl .•,:a-.l1 •.~'f")
Del at Ilatr.!lr. 131l.. 141 oc 13: StrøbJ By Ol., S08D, .. li.te'l" •• 11-..,

.k.et Otf eil !kret, d.er er bel-lalen"e nOlot- s,.if tot' 4en otttntlll'·-. -
.j.8~tra Strlfb)" iøe4e t11 l:)trøb7 Ladeplads, hYslken ,.~ leeem"ker.r .

Arealerne. D. mellea Hevet OS f.J'D l1sgende Ar.aler eP'~!!' l0 - 20~. , .
• brede. ne BrG tor 'e3en liggend. Arealer er 06. )O --40 •. bred ••

}~

At. Jlatr.lr. 14$ OIItatt.1I dog kun em Lund og 4et tfol"C!,tor 4eMe 111. I

.eacl.,. AIt.al ar J'l'edD1øgsbeglB1"1l1&etl.

rre<laSras.1l ønske.dele at Sen.,,, tl1, at -l • ..mecs. bil' raa.';
.'1\et til Opb014,p.a 0& Bac1n1C6 tra Area1e~.,., dela at lteJlS18til .lr... ~.~
11m.. laDCls'abe1ta. S~eel.. , '\,' - / I

a.turtredDllt1t1l'a.a4et bar.,.".,. .. efalet rr~ ••& ø.'
røl'els.. St:rflbySo,.erud eJt 1"111,IC"'til. UDClel'to".. ,.~ '~'l'Ob.'U-1

at _tlraua' ., l". '.ODO.tsll: S"tw tl1."'~" •• O~fØri1 .. : I

(ae l1ecletor.) , /"" .' :
/' I

Jle'met bar afho14t "'cler 4. 14. WO.... b..' 19~' d. 21•. lp",!
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Ad~:
DommIrkomom i Ktge
NI", JUIlIpde 6
4600 Ktge. Tlf.: 1031651068

Cato 18. maj 1989
Jour. nr. f S 126/88

REG. NR. \ 00 \.O D
VALL0 KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Anlægs- og driftsafdelingen
Hovedgaden 46
4652 Hårlev.

Ejendom: Matr. nr. 13 g og 13 h Strøby by, Strøby,
_ beliggende "Lunden", Strøby.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/271-6.
Vallø kommunes j.nr.: 81-1-951.

Ved brev af 19. oktober 1988 har kommunen ansøgt om fredningsnævnets dispensation
fra gældende fredningsbestemmelser på de ovennævnte ejendomme i forbindelse med
et udført projekt om kloakering m.m.

fredningsnævnet har holdt to møder med besigtigelse på stedet.

På begge ejendomme hviler Overfredningsnævents kendelse af 23. juni 1948, i hen-
hold til hv{lken der-bl:a:- ikke må-forefages skæmmende-indretninger~-På matr. nr.-
13 h hviler desuden en deklaration af 15. maj 1960.

fredningsnævnet finder deklarationen af 1960 uden betydning for sagen og har ved
afgørelsen alene henset tilOverfredningsnævnets kendelse af 23. juni 1948.

Der har foreligget en række sporgsmål i sagen. ~

l) fredningsnævnet har ikke bemærkninger til de~ ordvold der ligger på den nord-. -
lige del af arealet, matr. nr. 13 h. Det samme gælder e terrænudjævninger, der-efter det oplyste er foretaget på matr. nr. 13 h. fredningsnævn~)har ejheller
indvendinger mod, at der på et areal på metro nr. 13 g er udla~stabilgrus for

• ooc:::at forhindre, at arealet køres op af lastbiler. for det tilfælde, at frednings-
4It, nævnets tilladelse vedrørende de nævnte forhold er nødvendig, meddeles den herved

~iljørninis~rmfdføraf naturfredningslovens § 34, stk. l. I'rri. '.nr. 1ff/Y7~j,
hWV- og N1turstyrelsen lød 2 2 JUNI 1989
.nr. SN 11' I '), ocrl + . atr. . .. __ o g.



2) Fredningsnævnet må anse den ~ der er oplagt....e!-matr. nr. 13.9., som
~ en skæmmende indretning. Jordvol~~fter fredningsnævnets opfatter;;-ikke

anses som "et hegn. Oplægningen af denne jordvold strider således mod Overfrednings-
nævnets kendelse, og fredningsnævnet finder ikke grundlag for at dispensere fra
kendelsen. Jordvolden på matr. nr. 13 g skal derfor fjernes. Fjernelsen skal ske
straks.

3) De k~e, der er etableret, er skæmmende indretninger, da de rager op
over terræn. De strider derfor mod Overfredningsnævnets kendelse, og frednings-
nævnet finder ikke grundlag for at dispensere. Kloakbrøndene skal derfor føres
til terræn. Dette skal ske straks.

a.)
4) De kWn, der er oplagt på matr. nr. 13 ,9., må anses for slænlnende indret-
ninger. De an ikke anses for he~ De strider derfor mod Overfredningsnævnets
kendelse. Da de kun er oplagt midlertidigt for at forhindre bilkørsel, indtil det
såede græs er fast, tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34, stk. l, at kampestenene bevares til årets udgang.

Fredningsnævnet tillader samtidig i
~)at der midlertidigt~indtil årets
/ nr. 13 h.

medfør af naturfredningslovens § 34, stk. l,
udgang oplægges tilsvarende kampesten på matr.

Samtlige kampesten skal således være fjernet ved udgangen af 1989.

5) For det tilfælde, at fredningsnævnets tilladelse hertil er nødvendig, tillader
fredningsnævne~herved ~~medfor-of noturfredningslovens §~34.~stk.~1. at ~e s~'" der nu står ved den sydlige kant af "lunden", fhtles ind på midte
matr. nr. 13 .9..

6) Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til de opsatte b~ og b~, der efter
fredningsnævnet s opfattelse ikke strider mod Overfredningsnævnets kendelse.

Fredningsnævnet må beklage, at Vallø kommune uden at søge fredningsnævnets tilladel-
se har foretaget foranstaltninger, der strider mod Overfredningsnævnets kendelse.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet under deltagelse af to af fredningsnævnets
medlemmer, d.v.s. formanden og det amtsrådsvalgte medlem. Baggrunden herfor er,
at fredningsnævnet med stemmerne to mod en har vedtaget at anse det kommunalt valg-

~ te medlem for inhabil, da han er medlem af kommunalbestyrelsen, og da der er tale
om et projekt, der er udført af kommunen, ligesom kommunen ejer en del af arealet.
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2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Va11ø Konnnune
Hovedgaden 46
4652 Haarlev

Den 30.05.90
J.nr. 758/47-1/89

Ved en afgørelse af 18. maj 1989 har Fredningsnævnet for Roskilde Amts Fred-
ningskreds taget stilling til en række foranstaltninger, som Vallø Kommune
uden forudgående tilladelse har foretaget i forbindelse med kloakering på ejen-
dommene matr.nr. 13 ~ og 13 ~ Strøby By, Strøby, hvoraf førstnævnte ejendom
tilhører Vallø Konnnune.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af Overfredningsnævnets kendel-
se af 23. juni 1948 om fredning af arealer ved Strøby Strand. Udover at åbne
arealerne for offentlighedens ophold bestemmer kendelsen bl.a., at der ikke må
foretages indretninger, som kan virke skæmmende.

Blandt de indretninger, som fredningsnævnet har konstateret, har nævnet anset
f~lgende for skæmmende og bestemt, at de skal fjernes inden for nærmere angiv-

• ne frister:

a. En jordvold på matr.nr. 13~.
b. Kloakbrønde over terræn på matr.nr. 13 ~ og 13 h.
~ Kampesten på matr.nr. 13~.

Fredningsnævnet har samtidig udtalt, at fredningen ikke skal være til hinder
for, at en "talerstol" flyttes ind på midten af matr.nr. 13~.

Danmarks Naturfredningsforening har med henblik på en hensigtsmæssig opdeling
mellem parkering og ophold på matr.nr. 13 ~ over for Overfredningsnævnet påstå-

Fu 10-1



2

4It et fredningsnævnets afgørelse lempet, således at kun den østligste del af jord-
volden kræves fjernet, og at kampestenene mellem de enkelte afsnit af volden
tillades bibeholdt.

Vallø Kommune har over for Overfredningsnævnet udtalt, at det af kommunen var
besluttet at fjerne voldene straks efter fredningsnævnet s afgørelse, men at ar-
bejdet blev udsat, efter at kommunen var blevet bekendt med Danmarks Naturfred-
ningsforenings anke. Det foreligger oplyst, at samtlige kampesten samt de de-
le af kloakbrøndene, som ragede op over terræn, er blevet fjernet.

Det tidligere Hovedstadsråd, som deltog i fredningsnævnets behandling af sa-
gen, har ikke fundet anledning til at knytte bemærkninger til fredningsnævnets

4It afgørelse.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, hvorpå
fredningsnævnets afgørelse hviler, og som er anlagt efter bl.a. afholdelse af
2 møder med besigtigelse på stedet.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 18. maj 1989, og de endnu ik-
ke fjernede foranstaltninger, d.v.s. voldene på matr.nr. 13 ~ Strøby By, skal
herefter fjernes senest den 1. august 1990.

• I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Me~ ve~g ilsen
I.......... '-i

/. {~.
I •

V J. Flsker
eksp.sekr.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKIWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 5365 1068

Den 717-1993
FS28/93Moåt~ge~~

Skov- og NaturstyrelsertI

c. 8 J~U 1~93

VALLØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Hovedgaden 46
4652 Haarlev.

GENPART
tB or~entering

Ejendom: Matr. nr. 13 g Strøby by, Strøby
beliggende ved Lunden, Kystvejen, Strøby Egede.
Vallø kommunes j.nr.: 17-3.

Ved brev af 2. juni 1993 har De ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at opføre en ny toiletbygning på matr. nr. 13
g strøby by, Strøby. Det er oplyst, at den tidligere bygning,
der var opført på matr. nr. 13 g Strøby by, Strøby er revet
ned.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 23. juni 1948 angående fredning af arealer ved
Strøby Strand.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. juni 1993.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det byggeri, der er
nævnt foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:



- 2 -

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

•
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet •

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag.

Med venlig hilsen

kJ!J!J~1/L
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