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UDSKRIFT
af

Fnrhandlingsprotokollen for Raturfrednin6sn~vnet fnr Hol-
bæk Amt.

,

Aar 1948 den 21.Maj fremlagdes i Sagen angaaende Fred-
ni~g af Kanhave Kanalen
l. En SkriveLse fra Landinspekt8r Aakjær af 19. d.U.·bilagt et

Lystryk af en Kopi efter Matrikulskortet.
Endvidere fremlagdes og afsagdes saalydende

K e n d e l s e
Danmarks Naturfre?nirg sf-,rening har i Skrivelse af 21-

November 1941 fremsat F'rslag ,m Fredning af den saakaldte Kan-
have Kanal paa Samsø.

F")reningen har her:visttil, at Thura i sin Beskr.J.velse.
af Samsø 1758 omtaler Kanalen saaledes: "Der hv"r Byens Mark endes,
er den saakaldte Kahn-Have, straks derved er en Canal 16 a ?0 ~nd
bred, s-,m gaar fra det østre til Vestre Hav i lige Linie, snm giver
Anle1ning til at tro, at derigennem har v~ret Seilads i fnrrige
Tider. IIu er denne Kanal ganske tør. Nen dens lige Strækning "g Dybhed
frem f"r den anden Mark giver A neldning til at slutte, at den med
Flid er anlagt.~

Endvidere citeres en Udtalelse af Trap saalydende: "Karihave
Kanal er maaske Rester af et Vandløb, d')g snarest af en ved K~st
gravet KSI:al der har fJrbundet de tf)Kyster. Et S=:gnvil vide, at
"Harald Ela8Tand har trukket sine Skibe gen. e~ dette Vandløb,

men et andet S8~n kalder den "Svenskerrenden" og fnrtæller, at
den er Gravet af de Svenske under Krigen 1658 - 60n•

Foreringens F"ralag gaar nær~cre ud paa, at-Kanalen bliver
sat af i sir: orrindelige Brejde, der er 17 m eller enkelte Steder lidt
herunder, sa~t at den frem~idig skal henli;ge urørt. Dog kan man
uulig Gaa Toed til, at den afgr~nses, hV0rved Knnturene ikke udv~skes
af fremv0kse~de Ukrudt.

Paa en ~'rea~ørgsel ')mKanalen falder ind under Katurfred-
ningsl'vens § 2 nar Nati0nalmuseet i Skrivelse af 17.R~vember
1941 u6.talt "at K~r..ale!lfindes "'ntel~ i l\0tater i lLuseets Arkiv, men
at der aldrig er f'retaget n~gen egen~lig ~!ldersøgelse, ryg~illse-
et har derfnr ingen sik~er ~eni!lg ,.,mRigtighejen af den af Polke-
traditinnen fastsatte Datering. Kanalen maa c')g betrastes s'm et
interessant F')rtids~inde, der maa falde ind under Naturfredningsl'-
ven, ,,;;8"rn r:lanmaa l::eggeVæ(;tpaa bevares urflrt;".

Kanalen, der gaar i j,etning Vest - øst, dan..'1erS1:elmellem
0nsbjerg 0g ~0rdby Sogne.

,
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Den vestlige Del (mellem Kattegat og Kn~~unevejen til

,

mod Syd, n8 Matr.Kr. la N0rdby By Ob Sogn, mod R0rd, be~be til-
hørende Komtesse Elisabeth Dallneskinld-Samsø.

Den østlige Del ( fra K~mmune,ejen til StauDe Fjnrd) ligGer i
Skellet mellem 6al, Stauns, mnd Syd, tilhørende Ulrten TrueIsen,
og M9tr.~r. 2a Nordby, m0d Nord, efter Tin;bogen tilhørende
Jacob Krogsgaard TrueIsen.

Pas N~v~ets Aastedsm~de den 3.Maj 1948 konstateredes
følgende angaaende umraadets nuværende Udseende.

~et vestliGe Gmr~ade er bevnkset med en Naaletræs Plantage.
Paa en Del af ~enne Strækning er Kanalen tydeligt mark~r~t, ijet
der er opkastet Volde pan begce Sider, og Bredden er her - regnet
mellem V01denes ~idtlinier - ca. 17 m. Paa det yderste Stykke_
mnd Kattegat er Kanalen ikke synlig, f,rdi Terrænet er ud JævJet,
antaGelig af Havet ng af Sandflugt.

uen østli5e Del af Kanalen har været npdyrket, og Konturene er
de~f~r ret uavisked~ saaledes at den pa8 en vis Strækning kun
fremtr~der som en jævnt sKraanende Sænkning i Terrænet, medens
Stykket n~rlliestved K0~~unevejen er helt opfyldt.

Skønt der saaledes kun er ret s~ars~m~e ?ester af Kanalen
tilbage og skønt der ikke f.reli6;er sikre 0plysninger til Be-
dø~~else ef, hv~rvidt den 3f hi!t~riske Hensyn har vEse~tlig
Interesse, fir.d.erI'iævnetdot:,at Predningen bør fre:n'J'1esunder:
Hensyn til det af Raturfredningsforenincen n[ Ncti0nalmuseet anførte
0g til, at der hos den l-,kaleBef.,lkning er k0ns:ateret en st~_rk Inter
esse for Frednin~en.

Fnr Bevaringen af Z3nalens Rester i det vestli~e Afsnit vil
det v~re tilstrækkeligt at fred.eet Bælte paa c .. 17 ID, med~ns
B~ltet :naa udvides til ca. ?7 ID i det ~stl~Ge Afsnit paa Jrund af _ ,
d~n 0ijævning, der har funder Sted her.

Grænserne er under Aas~ecf0rrret~ir.:en afsat af Landinspektø~
Aakjær, ;'.erhus.

Der paalæ~6es he~efter følGende
F r 2 d n i n S s s ~ r v i ~u t.

~t 17 rrbredt Bælte i Skellet ~ellem ~atr.~r. 6e Stauns,
(msbjerg S~;n, 0; ::atr.!;r.la 1;'r..:byBy '5 30gn fra Havet til
K0::l::unevfJ"n :il Langør skal hsnlice:e i sin nuværende Tils-:ancl.
~er maa ikKe flnde Af;ravnin~ ~l]er Kypla~tninE Sted, me~ hvis der
kan n~n3as En~;hed mellem Ejeren og N~vnet herom, kan den p3a
Kanalens Sider 0g Bund vare~de 3epl~:t~ing fjernes eller besk~res.•

:"ar.sshele Skellet :n:cllem!.~atr.lir. 6:11Stauns, 0nsbjere
S0gn, or;I.:3tr.!:r.2a lhraby S~e;nfre::J.eset BcB1te pas ca. 27 ID hVl.rgf
15 m læ6ges pas 6al ng 12 m paa ~a reb~et fra Skellet (Kanalens
MIdtlinie), der i ~9rken er fikseret ved en Skelpæl.

Det:e Bælte maa ikke npdyrkes, beplantes, opfyldes, af2r2ves
eller in~hegnes, ~e~ s~3l henliGge i 3~æs.

Der ~~e ikke I,pføres Byglli1 ger eller 3kur~, eller anbrInges
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Stakke, Affald eller lignende, Kreaturgræsnin; et tillFldt under :!,,"Iru<:-
b:tLll.iIlg c:.r, tiL Sk.ret ti Il.LIl 5t: rrH::: lk:.e åerveJ. bt;~kGlui.5eti.

Paa Strækningen fra det sydvestlige Hjørne af Matr.Nr. 2k
til K~mm~~evejen til Langør er der ifølge K'rtet udlagt en 6 m bred
Parcelvej. Denne Vej respekteres, men Vejbanen maa ikke be-
fæstes eller yderligere npfyldes.

Almenheuen har it~e Ret til at færdes eller opholde sig i
Bæltet, der kan overses fra nvenn~vnte K"I~unevej.

Nævnet kan fjerne højtvnksende Ukrudt eller lignende,
hvorved Kanalens Konturer udviskes e~ler Udsigten fra Vejen hi~dres.

Paa Aastedsmødet meddelte ~Jeren, at den Del·af Uat~Nr.
2a, som ligger langs med nvennævnte Parcelvej, er under Udstyk-
ning, "Igat den ventes matrikuleret S0m 21, Nnrdby. Hvis Udstyk-
ningen genLem~øres, er de~~e Parcel altsaa indbefattet under
Fredningen.

Paataleberettiget er Natur~redningsn~vnet for Holbæk
Amtsraadskreds.

Komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe har frafaldet Erstat-
ning i Anledning af Servitutpaal~get paa Matr.Nr. 6e Stavns "Igla N'rj
by.

• Der tilkendes de andre Ejere følgende Erstatni~ger:
N.artin TrueIsen (6al Stauns) •.•....•......••• 850 Kr.
Jaco1 Krnbsgaard TrueIsen (2a Nordby) •.•...•. 700 Kr.,
bv'raf 2vv Kr. tilk"lmmer Sla~ter Klejs, Tranebjerg, saafremt han
dnkumente~er, at have købt 'vennævnte Parcel af Matr.Nr. 2a.

Erstatningssumnen kan udbetales til Ejerne, da Ejendommene
ikke er behæftede med Pantegæld.

Erstatningsbeløbet, ialt 155u Kr., udredes halvt af Stats-
kassen, halvt af Hnlbæk Amtsfond.
J. Sørensen J. Buhr. Holm
Jacob Jacnbsen
Rigtigt indført

M. B. Jensen

•
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------
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Ar 1949, den 14. februar, afsagde overfredningsnævnet på grund-
. lag af mundtlig .og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 818/48 vedrørende fredning af den såkaldte Kenhave
kanal på Samsø.

Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 21. maj
1948 afsagte kendelse er sålydende:

I: Danmarks Naturfredningsforening har i Skrivelse af 21. Novem-
ber 1941 fremsat Forslag om Fredning af dan saakaldte Kanhave-Kanal
paa Samsø.

Foreningen har henvist til, a~ Thura i sin Beskrivelse ef
Samsø 1758 omtaler Kanal an saaledes: ti Dor hvor Byens Mark ondos,
er don saakaldte Kehn-Havc, straks derved er en Cenel 16 e 20 Fod
bred, som gaar fra det østre til Vestre Hav i lige Linie, som giver
Anledning til at tro, at derigjonnom har været Soileds i forrigo
Tider. Nu er denne Kanal ganske tør. Men dens ligo Strækning og
Dybhed frem for den Enden Mark giver Anledning til at slutte, at
den mGd Flid er E'.nlegt."

E:J.dvidere citeres en Udtplelse Pf Trcp saclydonde: " Kenhave
Knn~: er macske Rester af et Vendløb, dog snarest ef en vod Kunst
gravet Kanal der he.r forbund-3t do to Kyster. Et Sagn vil vide, et
Hare.ld Blaat~nd har trukket sine Skibe gennem dette Vandløb, men et
r.ndot Sagn ke.ldcr dc..n"Svenskerendem" og fortæller, at den er grEvot
af de Svenske undGr Krigen 1658-60".

Foreningen8 ]'orslag ge.ar nærmere ud pea, e. t "Kanalen bliver
set af i sin oprindelige Brodde, dor ar 17 m eller enkelte Stoder

~. .:rJ.....- _ _ _ _ __ .. _ ....... ~

•
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lidt herunder, samt at den fremtidig skal henligge urørt. Dog kan
man mulig gaa med til, at den afgræss~B, hvorved Konturene ikke ud-
vi skes af fremvoksende Ukrud t".

Paa en Forespørgsel om Kanalen falder ind under Naturfrednings-
lovens § 2 har Nationalmuseet i Skrivelse af 17. November 1941 ud-
talt" at Kanalen findes omtalt i Notater i Museets Arkiv, men at

}

der aldrig er foretaget nogen egentlig Undersøgelse, og Museet har
derfor ingen sikker Mening om Rigtigheden af den af Folketraditionen
fastsatte Datering. Kanalen maa dog betragtes som et interessant

,Fortidsminde, der maa falde ind under Naturfredningsloven, og som
man maa lægge Vægt paa bevares urørt".

Kanalen, der gaar i Retning Vest-est, danner Skel mellem Ons-
bjerg og Nordby Sogne.

Den vestlige Del (mellem Kattegat og Kommunevejen til Langør)' •
ligger i Skellet mellem ~atr. Nr. 6~ Stavns, Onsbjerg Sogn, mod Syd,
og Matr. Nr. l~ Nordby By og Sogn, mod Nord, begge tilhørende Kom-
tesse Elisabeth Danneskiold-Samsøo.

Don østlige Del (fra Kommunevojen til Stauns Fjord) ligger 1

Skellet mellem 6al, Stauns, mod Syd, tilhørende Morten Truelson, og
Matr. Nr. 2~ Nordby, mod Nord, efter Tingbogen tilhørende Jacob
Krogsgaard Truelsen.

Paa Nævnets Aastedsmødo den 3. Maj 1948 konstateredos fø1gendo
angaaende Omraadets nuværende Udsecndol

)

Det vestlige Omraade er bevokset mod en Naaletræs-Plantage.
Paa en Dcl af denne Strækning er Kanalen tydeligt mar~eret, idet der
er opkastet Volds paa begge Sider, og Bredden er her - regnet 'mellem
Voldanes ~idtlinier - ca. 17 m. Paa det yderste Stykke mod Kattegat
er Kanalen ikke synlig, fordi Terrænet er udjævnet, antagel~g af
Havet og af Sandflugt.

Den østlige Del af Kanalen har været opdyrket, og Konturone er
derfor ret udviskede, saaledos at den paa en vis Strækning kun frem-
træder som en jævnt skraanendG Sænkning i Torrænet, medens Stykket
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"~~WubL vou ~ommunevoJon er holt opfyldt.
Skønt dor s~slodos kun er rot spersomme Rester ef Xenelon til-

be.ge og skønt dor ikke foreligger sikro Oplysningar til Bedømmelse
cf, hvorvidt den ef historiske Hensyn her væsentlig Intoresse, tin-
der Nævnet dog, et Fredningen bør frommos under Honsyn til dot ef
N~turfrodningsforoningon og Nationalmusoet anførto og til, ~t dor
hos don lokale Beiolknjng er konstetarot en stærk Intoresse for

Frodningen_

For Bovaringen ~f Kenalens Rester i det vestlige Afsnit vil
dot være tilstrækkeligt rt frode :t Bælte PS? c=.. 17 m, medens

)

)

Bæltet mae udvides til c~. 27 ro~ det østlige Afsnit pea Grund af
don Udjævning, dor har fW1det Stod her.

Grænserne er under Aastedsforretningcn 2fsRt af Lendinspcktør
Aakjær, Aarhus.

Dur p?-elægges herefter følgende
F r c d n i n g s s e r v i t u t •

Et 17 m bredt Bælte i Ske'l1.::ltmellem M2tr. Nr. 6~ Stavns, Ons-
bjerg Sogn, og Metr. Nr. l~ Nordby By og Sogn fra Hevet til Kommuno-
vejen til L2ngør skal hJ~liggo i sin nuværende Tilstand. Der mr~ ikke

) finde Afgr?vning, Opdyrkning 311vr Nyple.ntning StOd, man hvis der
kan opnaas Enighed mellem Ejeron og Nævnet herom, ken den paa Kena-

)
lons Sider og Bund værondG BJplentning fjernJS ollor bJskæros.

LE,ngs hGl" Sl:ellot mel] om ~1:tr Nr. 621 Stevns, Onsbjerg Sogn,'
og fu~tr. Nr. 2~ Nordby Sogn fred:s ot Bælte pea ca. 27 m, hvoraf
15 ro l~ggos paL' 621 og l2 m pe.a 2f. regnet fre. Skellot (XanelJns'Midt_
linie), der i ~?rkon GI' f~ksorot vod en Skelpæl.

Lotto Bælto mee ikke ordyrkes, boplontos, opfyldes, efgr,vos
oller indhJg~os, mon skal henligge i Græs.

Dor m~2 ikko opføres Bygninger oller Skure, ollor pnbringes
Stakk~, Affald el:01' lignende. Kroeturgræsning e~ tilledt under For-
udsætning ef, St Skreaningernc ikke derved boske.diges.

Paa Strækningen fre dot sydvestligo Hjørno ef Matr. Nr. 2k til

--. _l..._ ~_ ......
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Kommunevejen til L~ngør er dar ifølge Kortet udlegt en 6 ro bred
Parcelvej. Denne Vej respekteres, roen_Vejb2nen mee ikke befæstos
eller yderligero opfyld3s.

Almenheden hcr ikke Ret til et færdes ellor opholde sig i

•

Bæltet, der k,n ov~rses fra ovennævnte Kommunevej.
Nævnet ken fjern: højtvoksond: Ukrudt oiler lignende, hvorved

~nelens Konturer udviskes olIer Udsigten fru Vejen h~ndr?6 •
Paa Aastedsmødet meddelte Ejeren, at den Del af Matr. Nr. 2~,

som ligger langs mod ovonnævnte Parcelvej, er under Udstykning, og
.at dan ventes mgtrikulerot som 21, Nordby. Hvis Udstykningen gennem-

føres, er denne P~rccl ~lts~e indbefattet under Fredningen.
Peetaleberettigct er Naturfredningsnævnet for Holbæk Amtsreads-

kreds.
Komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe h1r frafaldet Ersta~ning'

i Anledning af Servitutpaelæget pea Katr. Nr. 6~ Stevns og l~ Nordby.
Dor tilkendes de endre Ejere følgende ErstFtningorl
Martin Trualsen (6al Stauns) .••.....•••.•.• 850 Kr.
Jacob Krogsgaard Truelsen (2~ Nordby) ...•.• 700 Kr.,

hvoraf 200 Kr. tilkommer Slagter Klojs, Tranebjerg, saafremt han
dokument~rer at have købt ovennævnte Parcel af Ketr. Nr. 2~.

Erstetni~gssummGn kan udbetales til Ejerne, de Ejendommene
ikke er behæftede med Pantogæld.

Erstetningsbeløbct, ialt 1550 Kr., udredes halvt ef Statskas-
sen, halvt ef Holbæk Amtsfond."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør ef natur-
fredningslovens § 19, 2. stk., hvorhos don er indanket af ejeren af
fornævnte matr. nr. 6al af Ste.vns by, Onsbjerg sogn, ~orten TrueIsen .

Overfredningsnævnot har den 9. august 1948 bcsigtiget pe fredede
arealer og forh~ndlet mod den 2nkond~ ejer og endre i sagen interos-

Man vedtog herunder et tillade, at det fred~dG areal hvert
10. år omlægges til nyt græs, og Et omlægningen med fredningsnævnets _
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tilledalsc undtagelsesvis skal kunne sko med kortere mellemrum,
forsAvidt vejrforholden~ gør det nødvendigt. Dor skel derhos intet
være til hinder for opsætning ef hogn om dot fredede oeråde. Under
disse omstændigheder erklærede Morten Truelson at kunne blive
stående vad den ham tilkendte erstatning.

Overfredningsnævnet f~ndt endvidere, et Onsbjorg og Nordby
kOQIDQner burde efholdo 300 kr. hvor ef erstetningsudgifterne, hvor-
til komcunernc har erklæret sig villige.

Man har endelig rettet henvendelse til komtesse Dannoskiold-
Sa~søe vedrørende fjernelse af b~plantningen på kanelområdet mellem
vejen til Maarup og vejen til L2ngøro.

Komtossen her herefter giv~t sin tilslutning til, at kanalter-
rænot på donne strækning ryddes for bevoksning i bundan, således
at kan~len bliver synlig for de passerende, dog uden forpligtelse
til vedligeholdelse af rydningen, og ced forbehold af,'pt arealet
igen boplantes, såfremt rydningen modfører ulemper f. eks. ved sand-
flugt eller lignende. Det fremhæves, at træerne på kan?lon~ skrænter
- for størstedelen fyrretræer - ikke k~n fjernes, dR de står soo
vindbrydere for helo det øst for liggende pcrti ef plpntr.gen •.

De ovcrfredningsnævnot iøvrigt ken tiltræde dot i kondels~n
anførte, vil denne være at stedfæste ced de ef det foranstående
følgende ændringer.

T h i b o s t o c o e s :
Don pi fredningsnævnet for Holbæk amtsråd~kreds den 21. maj

1948 efsagto kendeIso vedrørende fredning af don såkaldte K8nhavo
kanal på Semsø stadfæstes ocd de ~f dot foranstående følgende Rndrin-
gar. Et kort mærket Bo 102 visende dot fredede ,reel er vodhæftet
nærværende kendelse •

I orstetning tillægges dor
Morton TrueIsen ••••••••••••• 850 kr.
Jacob Kr6gsge.erd Truelsen... 700 "

hvoraf 200 kr. udbetales til sl~gter Klejs, Tranebjerg, såfre~t hen __
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nr. 2e. nf Nordby hede,.Nordby sogn.
Erstatningen udredes oed 300 kr. af Onsbjorg kocouno og

do~uconteror at have købt den vestlige parcel af ejendoomon m~tr.

300 kr. ef Nordby ko~uno, macens resten 950 kr. e.f~Jldes nf st&ts-
kassen og Holbæk amtsfond hvor cad halvdelen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~(P~
, /,

overfrcdningsnæ~ots sekretær

•
•
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Anmelder:
Fredningsnævnet for Holbæk
amtsrådskreds, Dommerkonto-
ret i Holbæk.

UDEN STEIlIP:GLOG GEBYR
TIL OFF~ BRUG.

UDSKRIFT

ee
a f

FORHANDLINGS- og KENDELSESPROTOKOL
f o r

Fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds.

J Den 23. december 1969 afsagdes i

,~Fr. j .np. 2127 A/1969 Fredning af et område OD-

kring Kanhave-kanalen på
Samsø

• sålydende

KENDELSE:

~~- C l+~ v-€,.t- -\-u ld1-
O~V\. k. ~t. 7/6

U&.- l
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UDEN STEIvlPEL OG GEBYR ~. ~
TIL OFF. BRUG. Genpart

REG. NR us,-
c.PIV'l"E.r :l.F.P-. 11'1/0 t 01'1'0 l'~In -% Anme l d e r :
------- Fredningsnævnet for Holbæk

DEKLARATION amt, Dommerkontoret ,Holbæk.

matr. nr. l a Nordby
Hede og sogn og
matr. nr. 6 e Staunstt by, OnSbjerg-Sogn.

I forbindelse med den af ministeriet for kulturelle anliggender den
8. december 1967 for fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds rejste sag
om fredning af et område omkring Kanhave-kanalen på Samsø, pålægger under-

ategnede ejer af ejendommene matr.nr. l , Nordby hede og sogn og matr.nr.
6e, Stavnsby by, Onsbjerg sogn, hofjægermesterinde Elisabeth Henriette Las-
sen, fØdt Danneskiold-Samsøe, herved følgende deklaration for de arealer
af nævnte ejendomme, der er indrammet af de på vedhæftede kort med grønt
viste grænser:

l. på arealerne må ikke opføres bygninger af nogen art, herunder bl.a.
b'~der og skure, eller anbringes master og tårne, stakke, affald eller lig-
nende, ligesom beboelsesvogne, caravans, telte eller lignende ikke må henstil-
les.

2. Opdyrkning, hegning og beplantning må ikke finde sted, idet dog
den eksisterende skovbevoksning kan opretholdes og fornys uden for det af
overfredningsnævnets kendelse af 14. februar 1949 omfattede område, hvis
grænser er angivet med rødt på vedhæftede kort.

3. Beplantninger og selvsåninger indenfor det af overfredningsnævnets
kendelse af 14. februar 1949 omfattede område fjernes efter de påtaleberet-
tigedes bestemmelse på deres bekostning, således at dette område stedse fri-
holdes for bevoksning.

4. Ændringer af terrænet, herunder opfyldning og afgravning, må ikke
finde sted.

S. Offentligheden sikres adgang til at færdes i det ved overfrednings-
nævnets kendelse af 14. februar 1949 omfattede område.

6. Påtaleberettigede efter nærværende deklaration er rigsantikvaren
og fredningsplanudvalget for Holbæk amtsrådskreds.

7. Nærværende deklaration, der er tiltrådt af ministeriet for kultu-
relle anliggender, vil være at forelægge for fredningsnævnet for Holbæk
amtsrådskreds til godkendelse, hvorefter den vil være at tinglyse på ejen-

a edommene matr.nr. l , Nordby hede og sogn og matr.nr. 6 , Stavnsby by, Ons-
bjerg sogn.

Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter, henvises til
ejendommenes blade i tingbogen.

.. "



Undertegnede frafalder ethvert krav på erstatning i anledning af nær-
værende deklarations oprettelse og tinglysning.

Som ejer:

Llisabeth Lassen
15.jan. 1968.

Ministeriet for kulturelle anliggender,
den Ic) januar 1968.

P. M. V.
E. B.

Ole Plougmann,
Godkendes i medfør af fg.fm.

landsbyggelovens § 4, stk. 2,
Holbæk amt8r~d. den 8. jan. 1970.

e•p.a.v.
K. Quiet.

K.
lk.:rvwrende deklnration becæres tinglyst på. ejendommene matr.

l !! l;ordby Hede oG sogn og 6 .! :staune by, Onsbjerg sogn.
l:'redningsnævnet for Holbæk amt, den 21. januar 1970.

Bjarne Jensen.

nr.

Indført i dagbogen for Kalundborg retskreds,
afd. kontoret, Tranebjerg, Gamsø. d. 2;. jan. 1970.
L Y S T. Tingbog: Bd. III bl.

Akt: Skab B nr. 35.
H1ds vedhæftet. •Gelge Petersen,

Fl/ G.H.
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År 1971, den 7. juni,afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2075/70 om fredning af et område omkring Kanhave-ka-
nalen på Sams ø.

Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, nu Vest-
sjællands amts nordlige fredningskreds, den 23. december 1969 af-
sagte kendelse er sålydende:
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Ved skrivelse af 8, december 1967 har ministeriet for kultu-

,~relle anliggender rejst' fredningssag om udvide{se af den i 1949
gennemførte status quo fredning af området umiddelbart omkring
Kanhavekanalen.

I skrivelsen hedder det blandt andet:
" Igennem de sidste årtier har arkæologien indenfor

landets område erkendt en række jordfaste fortidsminder
fra vikingetiden af den største betydning for nordeur.pæisk
arkæologisk og historisk forskning. Disse fortidsminder udgør
samtidig fremragende monumentale anlæg, som allerede ved deres
eksistens taler til folk fra nær og fjern.

Til de fra gammel tid kendte storhøje ved kongesædet i
~elling er således føjet med de ringformede volde og grave
omgivende mægtige kaserneanlæg fra omkring år 1000: Trælle-

4 borg, Aggersborg og Fyrkat. For samtlige disse monumenters
vedkommende er ær draget omsorg for en frilæggelse eller iøv-
rigt en sikring af deres omgivelser.

Et yderligere led i denne serie af monumentalanlæg af
helt usædvanlig karakter udgør Kanhave-kanalen ved Samsø.

Denne kanal, der er lagt på Samsø's smalleste sted tværs
Qver den tange, der forbinder nordøen med sydøen9strækker sig
i circa l km's længde fra Stavns fjord i øst til Sælvigbugten
i vest. En undersøgelse af monumentet foretaget af national-
museet i efteråret 1960 gav sikkerhed for, at kanalen er anlagt
i vikingetiden, sandsynligvis omkring år 800. Undersøgelsen
viste, at kanalen for en stor del var sat med brede egeplan-
ker, der med store trænagler er fæstet til kanalens sider,
og hele anlægget vidner om en formåen med hensyn til vand-
bygningskunst hos vikingerne, som langt overgår, hvad man hid-

tt til har været stillet overfor.
)
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Kanalen er et vel gennemtæ.ulctog -teknisk fremragende ingen:i.ør-
værk,hvis formål har været at forbinde Stavns fjord med havet
i vest, således,at skibe i fjorden ved hjælp af denne forbin-
delsesvej kunne opnå en bevægelsesfrihed, der ville være af
den største bet,ydning både i offensiv og defensiv henseende.
Kanhave-kanalen giver altså ved siden af sin værdi som teknisk
monument et bidrag til forståelsen af hele Stavns fjordområdets
betydning i sen oldtid og tidlig middelalder og er tillige et
uvurderligt dokument til belysning af tekniske og historiske
forhold i en tid, der kun har levnet sparsomme skriftlige vid-

eneSbyrd.
rtt Som monument er Kanhave-kanalen endnu synlig i hele sin

længde. Anlægget er beskyttet dels ved overfredningsnævnets
kendelse af 14. februar 1949, hvorved selve kanalen med aller-
nærmeste omgivelser er fredet, og dels efter naturfredningslo-
vens § 2, hvorefter dens omgivelser principielt nyder den be-
skyttelse, der gives ved lovens bestemmelse om en 100 m bred
kontrolzone på begge sider af monumentet. Denne beskyttelse
er imidlertid utilstrækkelig, både af hensyn til selve anlæg-

(~ gets monumentalitet og betydning, og for at muliggøre for de
besøgende at anskue den geografiske situation for anlægget,
bør der omkring kanalen tilvejebringes et bredt bebyggelses-
frit bælte, hvori man tillige kan undgå en højere beplantning,
der kan sløre anlægget.

Erkendelsen af kanalens store betydning har imidlertid
først kunnet nås igennem den fornævnte undersøgelse ved natio-
nalmuseet for nogle år siden. Man har derfor ikke været i
stand til at opgøre de frilægningsmæssige ønsker før nu og
må med beklagelse konstatere, at der er foregået en vis bebyg-
gelse og beplantning, der er uforenelig med de foran omtalte
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Sjrl~punkter, og i et vist omfang også ulovlig i henhold til be-
tit stemmelserne i naturfredningslovens § 2 og § 25.11

Med henblik på udover en regulering af beplantningen og en sik-
ring af offentlighedens adgang til de nærmest kanalen beliggende
årealer, der i hovedsagen er fastlagt til området indenfor 100 m
t['Q kanalens bredder, indehold~r skrivelsen derefter en nærmere
il

uafor~et fredningspåstand, der blandt andet går ud på fjernelse
~-~'~~\.sisterendebygninger eller fastsættelse af bestemmelser, der

---er at disse ikke kan retableres.
e
,

e1-
o" [;:":omstom

L.ledskrivelse af 18/1 1968 fremsend te ministeriet endvidere
Jlævnets godkendelse en med ejeren af matr. nr. l a Nordby he-
"~ sogn, og matr. nr. 6 e Stavns by, Onsbjerg sogn indgået ovel'-

fredning a~ arealerne omkring kanalens strækning vest
~o~' bivejen til Langør, indeholdende bestemmelser svarende til den
~f ministeriet nedlagte fredningspåstand.

t
~ende for den 10. januar 1968 og samtidig i 3 lokale blade, lige-

~~eddslelse om sagens rejsning har været indrykket i statsti-

som ejere og panthavere m.fl. er underrettet.
Nævnet har efter behørig nndkaldelse behandlet sagen på mø-

'der på Samsø den 29. april,1968, hvorunder der foretoges besigti-
l!I'lsei overværelse af lodsejerne, der bortset fra ejerne af matr.
nr. Yne 6 ao og 6 bf, og af matr. nr. 6 ba, alle Stav.ns by, Onsbjerg

\~gn, alle var mødt eller repræsenteret, samt den 23. juli 1969,li-
gesom nævnet under sagens forløb har forhandlet med lodsejerne.

Efter mødet den 29. april 1968 har ministeriet ændret fred-
ningspåstanden ved skrivelse af 3. juli 1968, hvorefter den ende-

'".L"2_~e påstand er sålydende:
11 l. På arealerne må ikke opføres bygninger af nogen

art, herunder blandt andet boder og skure, eller anbrin-

e, ges master og tårne, stakke, affald eller lignende, lige-
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snm ~8~n~ls~syoene; eller ..; 17"1r_ .......,J2,.
..L_u•.n. ~ .uJ.o..telte

tt henstilles.
2. Den eksisterende lovlige bebyggelse må ikke fornyes

eller udvides ved til- og ombygning eller genopføres i til-
~ fælde af, at den skulle blive fjernet eller gå hændeligt
~ til grunde.
i)

3. Opdyrkning, hegning og beplantning må ikke finde sted.
4. Højden af de eksistBrende, lovlige hegn må ikke over-

stige l meter. Al anden træ- og buskagtig vegetation fjer-
nes efter de påtaleberettigedes bestemmelse og på deres be-
kostning.

5. Ændringer af terrænet, herunder opfyldning og afgrav-
ning, må ikke finde sted, ligesom der ikk~ må foretages
anlæg af veje.

6. Offentligheden sikres adgang til at færdes i hele det
ved overfredningsnævnets kendelse af 14. fabruar 1949 om-

~ fattede område, hvis grænser er angivet på ovennævnte kort.
7. Påtaleberettigede er rigsantikvaren og fredningsplan-

udvalget for Holbæk amt.
Foranstående fredningspåstand omfatter følgende ejendo'11-'

~ me med de for hver enkelt ejendom anførte særlige bestemme~-

e
o

ser.
l. Matr. nr. 2 a Nordby Hede, Nordby sogn.

Hele ejendommen fredes tillige med tilgrænsende opgrø-
dearealer,. Ejendommen er bebygget med et i henhold til na-
turfredningsl~vens bestemmelser om byggelinien ved strand-
bredder ulovligt opført, rødpudset hus med fladt tag samt
en ligeledes ulovligt opført tilbygning. Der nedlægges på-
stand ~m, at bebyggelsen kun må bibeholdes, så længe den
nuværende ejer er ejer og bruger af denne.
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Beplantningen på ejendommen påstås fjernet. Beplantningen
på arealet umiddelbart omkring huset, bestemt ved matrikelskel-
lene og forlængelsen af skellet mellem matr. nr. 2 § og 2 g
samt en linie 45 m øst for og paralelt med skellet mellem 2 a
og 2 k, 2 i og 2 g m.v., må dog opretholdes, så længe huset
eksisterer.Fredningen skal ikke være til hinder for, at den
østlige del af ejendommen fortsat anvendes til gartnerifor-
mål i samme form og udstrækning som hidtil.
5. matr. nr. 2 g, Nordby Hede, Nordby sogn •

Hele ejendommen, der er ubebygget, fredes og skal fort-
sat henligge i græs.
6. matr. nr. 2 h, Nordby Hede, Nordby sogn.

Ejendommen, der er ubebygget, fredes tilligemed tilgræn-
sende opgrødearealer.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejendommen
A fortsat anvendes til gartneriformål i samme form og udstræk-

ning som hidtil.
7. matr. nr. 2 i, Nordby Hede, Nordby. sogn.

Heraf fredes den østlige del af paroellen, afgrænset ved
~ en linie parallel med offentlig bivej nr. 7 og i en afstand af

30 meter fra denne.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejendommen

som hidtil anvendes som urtehave.
\.

8. matr. nr. 2 k, Nordby Hede, Nordby sogn.
Heraf fredes den østlige del af parcellen, afgrænset ved

en linie parallel med offentlig bivej nr. 7 og i en afstand af
30 meter fra denne.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejendommen
som hidtil anvendes som urtehave.
9. matr. nr. 2 l, Nordby Hede, Nordby sogn.
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Hele ejendommen fredes. Ejendommen, hvorpå der er opført
en mindre bebyggelse, er beplantet med frugttræer, som påstås
fjernet.

Der nedlægges videre påstand om fjernelse af et i ejen-
dommens sydlige og vestlige side i strid med naturfrednings-
lovens § 2 plantet poppelhegn.
10. matr. nr. n ao, Stauns by, Onsbjerg sOREb

Hele ejendommen fredes tillige med tilgrænsende opgrøde-
arealer. Ejendommen er bebygget med et i henhold til naturfred-
ningslovens bestemmelser om byggelinien ved strandbredder ulov-
ligt opført helårshus. Der nedlægges påstand om, at bebyggelsen
kun må bibeholdes, så længe den nuværende ejer er ejer og bru-

~ ger af denne.
~ På ejendommen, der er udyrket, tillades beplantning op-
/)

retholdt, så længe huset eksisterer, på den vestlige del om-
kring dette, afgrænset af matrikelskellene og en linie øst
for og parallel med skellet mellem matr. nr. 6 bf og 6 ao i
en afstand af 25 m fra dette samt grænsen for det ved over-• fredningsnævnets kendelse af 14. februar 1949 omfattede om-
råde.
ll. matr. nr. 6 bf, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Hele ejendommen, der er ubebygget og udyrket, fredes.
12, matr. nr. 6 ag, Stauns by, Onsbjerg sogn., ~

Hele ejendommen fredes. Ejendommen er bebygget med et
s~~erhus, hvortil der i strid med naturfredningslovens § 2
er opført en ,a. 2,5 x 3,5 m stor tilbygning, der er indret-
tet til beboelse ~g forbundet med det oprindelige hus ved en

,~ forpindelsesbygning på l x 3 m. Der nedlægges påstand om, at
de nævnte tilbygninger kun må bibeholdes, så længe den nuværen~
de ejer er ejer og bruger af disse.
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På ejendommen, der er udyrket, er i strid med naturfred-
ningslovens § 2 plantet et læhegn i vestsiden, som påstås fjer-
net. Det skal dog være tilladt at opretholde eksisterende be-
plantning umiddelbart omkring huset i et område afgrænset af
matrikelskellene, grænsen for det ved overfredningsnævnets
kendelse af 14. februar 1949 omfattede område, samt en li~ie
syd for og parallelt med denne grænse i en afstand af 30 m.
13. matr. nr. 6 ba, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Af ejendommen fredes den nordlige del, afgrænset af en
linie fra skellet mellem matr. nr. 6 be, 6 'bbog 6 ba til skel-
let mellem matr. nr. 6 ~, 6 §& og 3 d.

På ejendommen,der er ubebygget og udyrket, påstås et i
strid med naturfredningslovens § 2 plantet læhegn fjernet.
14. matr. nr. 6 bb Stauns by, Onsbjerg sogn.

Hele ejendommen, der er-udyrket og ubebygget, fredes.
På ejendommen findes en del i strid oed naturfrednings-

lovens § 2 foretagen beplantning i skellene. Denne beplantning
påstås fjernet.
16. matr. nr. 6 am, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Hele ejendommen, der er bebygget med et sommerhus, fredes.
På ejendommens sydlige del er i strid med naturfredningslovens
§ 2 plantet et læbælte, som påstås fjernet. løvrigt skal det
være tilladt at opretholde den eksisterende beplantning.
16. matr. nr. 6 ar, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Hele ejendommen fredes. På ejendownen er i 1962 i strid
med naturfredningslovens § 2 opført et pumpehus. Væggene på-
stås hugget ned til et niveau med jordoverfladen, således at
taget sænkes så meget som muligt under hensyn til pumpeanlæg-

tt get,som kun må bibeholdes, så længe det fungerer som sådant.
~

Såfremt anlægget således måtte blive nedlagt og fjernet, må der
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dette gellopf0.L°eld uebyggelse eller .li.gnen-
tal de indretninger.

På ejendommen er i strid med naturfredningslovens § 2
foretaget beplantning, som påstås fjernet.
16. matr. nr. 6 aø, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Den nordlige del af ejendommen, der er ubebygget og udyr-

•e

ket, fredes.
Afgrænsningen sker ved en linie fra et punkt beliggende

i skellet mellem offentlig bivej og matr. nr. 6 ~ og i Gn af-
stand af 15 m fra oatrikelskellet mellem 6 ~ og 6 ~ til skel-
let mellem matr. nr. 6 be, 6 bb og 6 ~ •

En i strid med naturfrednings~ovens § 2 foretagen b~plant-
ning i ejendommens skel påstås fjernet.
17. matr. nr. 6 æ, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Den nordlige del af ejendommen, der er ubebygget, fredes.
Afgrænsningen sker ved en linie vinkelret på skellet mel-

"-,~ lem offentlig bivej og matr. nr. 6~, udgående fra et punkt
15 ~ syd for matrikelskellet mellem 6 am og 6 ~.
18. matr. nr. l a, Nordby Hede, Nordby sogn og 6 e, Stauns by,

..) Onsbjerg sogn •
De indenfor en afstand af 100 m fra kanalen beliggende

dele af ejendommen fredes. Arealerne udgør en del af Bratting-
borg gods skov."
Herefter er følgende ejendomme udgået af den oprindelige fred-

ningspåstand: matr. nr. 'ne 2 d 2 e og 2 f, alle af Nordby Hede,
Nordby sogn, og 3 d, Stauns by, Onsbjerg sogn.

Udover det i rejsningsskrivelsen anførte har ministeriet
under den mundtlige forhandling frew~ævet, at orræådet omkring
,
Kanhave hører til de mest interessante o8råder med et overordent-'
ligt righoldigt landskab ud fra historisk-arkæologisk~,kulturhisto-oe
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., ~'iske synspunkter m.v.-.. Det er vigtigt at fastholde et sådant område også ud fra et

økonomisk synspunkt ( fremme af turismen ). Fredning bør således
ske såvel ud fra et lokalt som et samfundsmæssigt synspunkt.

Nationalmuseet har oplyst, at man har kendt Kanhave-kanalen
~i mange år, men den har været vurderet forskelligt. Siden natio-
(l

nalmuseet i 1948 fik fredet selve kanalen, har museet foretaget
en nærmere datering, hvorved det er fastslået, at kanalen stammer
fra vikingetiden omkring 800 år e.Kr •. Nationalmuseet finder, at

~anhave-kanalen er et meget vigtigt bidrag til belysning af vort
..lands historie på højde med vikingeborgene m.v. Museet finder, at
'tlfanalen gennem friholdelse bør bevares og sikres. Kanalen har og-

så værdi som undervisningsmetariale.
Holbæk amtsråd og fredningsplanudvalget for Holbæk amt har

støttet påstanden.
Samsø sogneråd har givet udtryk for, at fredningspåstanden

,'er for Vidtgående, cg at de interesser, der knytter sig til kana-
lens bevarelse kan tilgodeses ved væsentlig mindre indgreb og uden
de store udgifter, som påstanden medfører. Kanalen bør frilægges,
hvilket kan ske ved fjernelse af bevoksningen i selve kanalområdet

,~ det tidligere fredede areal ), udskiftning af el-ledningerne og
ffi2sternemed kabler samt åbning af de private veje ned til Stauns

__ jord.
Endvidere har Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

fremhævet det ønskelige i, at kanalen frilægges som anført af sogT
nerådet, og således, at den eksisterende bebyggelse bibeholdes.

På dette grundlag har nævnet under sagens fortsatte behand-
Jing forhandlet med de enkelte lodsejere under hensyn til hver

. ejendoms særlige problemer, idet nævnet specielt har undersøgt

.4ifulighederne for gennem en afståelse af nogle af de berørte ejen-
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domme til det offentlige med livsvarig boligret for de nuværende
ejere at sikre Kanhave-kanalen bedst muligt.

Lodsejerne har nedlagt følgende påstande:
l. Ejeren af matr. nr. 2 a Nordby Hede, Nordby sogn, G.

Bech Pedersen, har over for ministeriets påstand om at bebyggel-
I,

r, sen er opført i strid med strandbyggelinien gjort gældende, at

e.
e-

huset blev opført i 1959 mere end 100 m fra den for græsvækst
blottede strandbred.

For så vidt angår den efter 1961 opførte tilbygning med ga-
rage, som nævnet senest ved pålæg af 5. juli 1965 har krævet fjer-
net som værende i strid med den dagældende naturfredningslovs §

2, nu § 53, har ejeren ønsket spørgsmålet om bebyggelsens og der-
med pålægets lovlighed prøvet ved domstolene.

Endelig har ejeren gjort gældende, at fyrretræsbeplantningen
ved ejendommen er plantet før 1961 og dermed lovlig, uanset at den
står mindre end 100 rofra kanalen.

Ejeren har tilbudt at afstå ejendommen for en samlet sum af
160.000 kr. kontant og uden brugsret·.

2. Ejeren af matr. nr. 2 h Nordby Hede, Nordby sogn. Kaj
Alexanders en , forudsætter, at han kan fortsætte sit erhverv
( gartneri ) idet en indskrænkning i adgangen til at drive gart-
neri helt vil forrykke hans erhvervsgrundlag,selvom en væsentlig

4t del af ejendommen ligger uden for det af påstanden omfattede om-

•
råde.

Han forudsætter endvidere, at et pumpehus, der er etableret
på matr. nr. 6~, Stauns by, Onsbjerg sogn, i foråret 1961 er
lovligt, uanset at det ligger mindre end 100 rofra kanalen.

For de øvrige indskrænkninger i ejendomsretten kræves er-
statning •

.4t '4. Ejeren af matr. nr. 2 g, Nordby Hede, Nordby sogn, Esther
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Kobbernagel,har oplyst, at hun intet har at indvende mod frednin-
gen mod erstatning.

5. Ejeren af matr. nr. 2 i, Nordby Hede, Nordby sogn, Ejler
Anderse~, har protesteret imod fredningen og krævet erstatning,

~
hvis den gennemføres.

6. Ejeren af matr. nr. 2 k, Nordby Hede, Nordby sogn, Hans
Martin Nielsen, har oplyst, at han intet har at indvende mod fred-
ningen mod erstatning.

7. Ejeren af matr. nr. 2 l, Nordby Hede, Nordby sogn, Esther
Agnete Kleis,har gjort gældende, at ejendommen, der - bortset fra
et mindre skur - er ubebygget, er en byggegrund, hvorfor der kræ-
ves erstatning som for byggejord.

Ejeren gør endvidere gældende, at de frugttræer, der findes
på ejendommen og som er plantet i 1948, er lovlige.

Som et led i de eventuelle erhvervelser af ejendomme omkring
kanalen har nævnet tilbudt en samlet erstatningssum på 24.000 kr.
for afståelse af ejendommen. Her overfor har ejeren krævet 32.000
kr. samt omkostninger, hvilket mod tilbud nævnet ikke har kunnet
akceptere.

9. Ejeren af matr. nr. 6 ag, Stauns by, Onsbjerg sogn, Mar-
git Raae, har oplyst, at der ved w@~es køb i 1~6~lå et 35 m2

stort helårshus på ejendommen, som hun har ombygget for 22.000
kr., og yderligere for 12.000 kr. opført en tilbygning, der er
bygget uden tilladelse fra nævnet uanset, at ejendommen ligger
mindre end 100 m fra kanalen. Ejeren har tilbudt at afstå ejendom:
men for en samlet sum af 50.000 kr. - 60.000 kr. med fradrag
af værdien af en livsvarig brugsret.

10. Ejeren af matr. nr. 6 bb, Stauns by, Onsbjerg sogn,
J. P. Asmus sen , har henholdt sig til, at nævnet i forbindelse

__ med udstykningen af ejendOIDnlenhar givet tilsagn om tilladelse

•
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til bebyggelse i en afstand af mindst 80 m fra Kanhave-kanalen,
hvorfor ejendommen kan bebygges.Ejeren har tilbudt at afstå ejen-
dommen for 10 kr. pr. m2 eller ialt ca. 64.000 kr.

ll. Ejeren af matr. nr. 6 am, 6 ar og 6 aø Stauns by, Ons-
bjerg sogn, Knud Therkildsen, h~r for så vidt angår matr. nr. 6

,. ~ gjort gældende, at der er givet tilladelse til bebyggelse in-
den for en afstand af 80 ro fra Kanhave-kanalen, hvilket indebærer
tilladelse til en vis rimelig beplantning nærmere kanalen, således
at fredningspåstanden betyder en indskrænkning ~ råd~gheden ogsåe

,e-

•

med hensyn til beplantning. Ejeren kræver en erstatning på 20.000
kr.

For så vidt angår matr. nr. 6 §ill og 6 ~ har ejeren gjort
gældende, at beplantningen på ejendommen er lovlig, uanset be-

lplantningen er foretaget efter 1961 som en følge af de nævnte
synspunkter vedrørende matr. nr. 6 ~ samt byggetilladelsen til
naboparcellen. Ejeren har tilbudt af afstå ejendommen matr. nr.

~6 ~ og 6 ~ for en saw~et sum af 135.000 kr. eller 100.000 kr.
med livsvarig btugsret under forudsætning af, at hegningen mod
Langørevejen kan bibeholdes. Hvis fredningspåstanden g?onemføres
kræves en erstatning på 45.000 kr •

12. Ejeren af matr. nr. 6 re Stauns by, Onsbjerg sogn, Ole
Holm TrueIsen, har erklæret sig indforstået med fredningen og
har frafaldet erstatning under forudsætning af, at en mindre ek-
sisterende beplantning kan bevares.

13. Ejeren af matr. nr. 6 ao og 6 bf Stauns by, Onsb~
sogn, Sigrid Hammerich, har overfor ministeriets påstand omtat
bebyggelsen er opført i strid med strandbyggelinien gjort gæl-
dende, at huset, der er opført i 1959, respekterer strandbygge-
linien. Hun har henvist til den af landinspektør Chr. Aakjær den

.4t 10. november 1960 afgivne servituterklæring samt en af lærer Bent
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Hansen afgiven botanisk erklæring af 24. marts 1968, og s31edcs
bestridt naturfredningsrådets erklæring af 4. maj 1967. Ejeren
har tilbudt at afstå ejendommen for en samlet sum af 120.000 kr.
kontant med fradrag af værdien af en livsvarig brugsret. Hvis der
ikke bliver tale om afståelse kræves en erstatning på 50.000 kr.

14. Ejeren af matr. nr. 6 ba Stauns by, Onsbjerg sogn, Leif
Døssing, der ikke bar givet møde under sagen, bar i et skriftligt
indlæg gjort rede for sine planer om at opføre et sommerbus på
ejendommen i overensstemmelse med de givne tilladelser men sam-
tidig tilbudt at afstå ejendommen for en samlet sum af ca. 25.000
kr. kontant.

Fra pantbavernes side er der alene rejst krav fra 0stifter-
nes Kreditforening, der bar pant i matr. nr. 2 a Nordby Hede, Nord-
by sogn, samt 3 ~ Stauns by, Onsbjerg sogn og 6 ao m. fl. Stauns
by, Onsbjerg sogn.

Den ved overfredningsnævnets kendelse af 14/2 1949 pålagte
fredningsservitut er sålydende:

l.
11 Et 17 m bredt bælte i skellet mellem matr. nr. 6 ~

Stavns, Onsbjerg sogn, og matr. nr. l ~ Nordby by og sogn
fra bavet til kommunevejen til Langør skal benligge i sin
nuværende tilstand. Der må ikke finde afgravning, opdyrk-
ning eller nyplantning sted, men hvis der kan opnås enig-
bed mellem ejeren og nævnet berom, kan den på kanalens si-
der og bund værende beplantning fjernes eller beskæres.

2.

Langs hele skellet mellem matr. nr. 6 al Stavns, Ons-
bjerg sogn, og matr. nr. 2 a Nordby sogn fredes et bælte
på ca. 27 m, hvoraf 15 m lægges på 6 al og 12 m på 2 a
regnet fra skellet ( kanalens midtlinie ), der i marken er
fikseret ved en skelpæl.
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Dette bælte må ikke opdyrkes, beplantes, opfyldes, afgra-

ves eller indhegnes men skal henligge i græs.
Der må ikke opføres bygninger eller skure, eller anbrin-

ges stakke, affald eller lignende. Kreaturgræsning er tilladt
under forudsætning af, at skråningerne ikke derved beskadig€s.

På strækningen fra det sydvestlige hjørne af matr. nr.
2 k til kommunevejen til Langør er der ifølge kortet udlagt
en 6 m bred parcelvej. Denne vej respekteres, men vejbanen må
ikke befæstes eller yderligere opfyldes.

Almenheden har ikke ret til at færdes eller opholde sig
i bæltet, der kan overses fra ovennævnte kommunevej.

Nævnet kan fjerne højtvoksende ukrudt eller lignende,
hvorved kanalens konturer udviskes, eller udsigten fra ve-
jen hindres.

Påtaleberettiget er Naturfredningsnævnet for Holbæk
amtsrådskreds."
Ifølge kendelsen kan det.'fredede.'a;rsalhvert 10 år omlægges

i nyt græs. Omlægningen kan med fredningsnævnets tilladelse undta-
gelsesvist ske med kortere mellemrum for så vidt vejrforholdene
gør det nødvendigt. Hegn kan opsættes om det fredede område.

Om den senere udvikling omkring kanalen bemærkes:
Ved skrivelse af 22/6 1959 udstedte nævnet, efter anmodning

fra den daværende ejer af matr. nr. 2 a Nordby Hede, Nordby sogn,
til brug for en lånesag, attest om at det på ejendommen netop op-
førte sommerhus ikke var i strid med de ejendommen pålagte servi-
tutter ifølge overfredningsnævnets kendelse af 4/4 1949.

Ved samme lejlighed blev nævnet bekendt med en planlagt op-
førelse af et sommerhus på ejendommen matr. nr. 6 ao, Stauns by,
Onsbjerg sogn,

I midten af august 1959 henledtes nævnets opmærksomhed på
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amtsvejvæsenets p.lan.e.r.om for~~ IllOdvest J3J landevejen. Tra-
nebjerg;'Nordby ved.Jranalen.,. og ved skriv.else af 2syS- 1959 .søgte
Holbæk. amts ~ejvæsen '-omtilladelse- til at gennemføre forlægnin-

gen -uanset d-en'i 194.9 g.ennemført.efredning ..Under er af nævnet -
'den 12/12 1959 på stedet afholdt møde med deltagelse af repræsen-
tanter for nationalmuseet og amtsvejvæseset.henstillede musee~~
at der blev givet det lejlighed til at foretage en planlagt viden-
skabelig undersøgelse af kanalen inden vejarbejdets udførelse, hvil-
ket nævnet derefter tilsluttede sig~ Efter at denne undersøgelse
var afsluttet, meddelte nævnet den 8/10 1960 at der intet fandtes
at erindre imod vejarbejdets begyndelse. Vejarbejdet er derfor ble-
vet gennemført.

Ved skrivelse af 15/8 1962 henledte nationalmuseet frednings-
nævnets opmærksomhed på den landskabeligt set uheldige bebyggelse,
der var opstået omkring kanalen, og rejste spørgsmål om udarbejdel-
se af en fredningsplan for området, hvilket gav nævnet anledning
til en drøftelse af sagen med fredningsplanudvalget for Holbæk amt.

Med en skrivelse af 14/2 1963 forelagde ejeren af matr. nr.
6 ae Stauns by, Onsbjerg sogn, hvorfra blandt andet ejendommene
nl~tr. nr. 6 ba, 6 bb og 6 ~ smst. senere er udstykket, en udstyk-
~~ngsplan, som Holbæk amtsråd havde godkendt ved skr.iyelse af ~0/10

l~62, idet han ønskede sikkerhed for at køberne af de planlagte lod-
der kunne opnå fredningsnævnets tilladelse til bebyggelse, hvorved
han henviste til at de tidligere frastykkede ejendomme matr. nr.'ne
6 ~, 6 ~ og 6 ~ smst. allerede var bebyggede, ligesom han op-
lyste i skrivelse af 5/3 1963, at den senere matr. 6 bb smst.
kunne bebygges i en afstand af ca. 80 m fra kanalen. Efter ind-
hentede udtalelser fra fredningsplanudvalget, der under forudsæt-
ning af nationalmuseets samtykke kunne tiltræde dispensation fra
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naturfredningslovens § 2 stk. l, og fra nationalmuseet, der på det
besteDtesce måtte Qodsætte sig, at den nævnte lod blev bebygget og
beplantet, og iøvrigt beklagede den allerede foretagne bebyggelse,
godkendte nævnet den 26/7 1963 udstykningsplanen med tilføjende,
at det måtte stilles som en betingelse ved en eventuel bebyggelse
Bf parcellerne, at denne holdtes længst muligt fra Kanhave-kanalen,
l igesom beplantning i nærheden af denne i videst muligt omfang bur··

~~G 17/2 1964 ansøgte ejeren af ejendommen matr. nr. 6 ~
, "C- '. r:s by ~ Onsbj erg sogn, om tilladelse til a t foretage en t::i l t'yg-

. - til ej endommens bygning, som han oplyste var opført i ~_960/61,
,'0::1 J- 2L havde mulighed for a t sælge, såfremt der gaves tilladel-

~ -~.j -.. 'dlbygningenr Nævnet afslog den 5/3 1964 at imødekomme an·-

V~d skrivelse af 9/4 1964 gjorde nationalmuseet nævnet opmærk-
aum 'pd., Lt ejeren af rr:atr.nr. 2 a Nordby Hede, Nordby sogn, var i
fære ~ed aT. io~etage tilbygning til ejendommens bygninger, i hvilken
anlednine nævnet den 1/5 1964 besigtigede området ved kanalen med
deltagelse af en repræsentant fra museet. Herunder forhandledes med
ejeren af n13.t·c. nre 2 .§. liTordbyHede, Nordby sogn, overfor hvem næv-
net ti~kenG~gav, at nogle af ham foretagne tilbygninger måtte anses
for at være udført i st~~d me~ naturfredningsloven, idet Qan anså

4t dem fu? udiort efter hans overtagelse af ejendommen den 1/10 1962.
Ved skrivelse af 11/6 1964 til lodsejerne omkring Kanhave-kanalen
henledte nævnet efter en derom under ovennævnte møde truffet be-
slutning lodsejernes opmærksonmed på, at kan3len som et jordfast
oldtidsminde var omfattet af bei::1temmelseni § 2 i naturfredninE~_"
loven Rf 16/6 1961, ikrafttrådt den 30/6 1961, og indskærpede, at
de:.'e:C-c8 t:' cl..enneda to indenfor en afstand af 100 ID fra kanalen hver--

..A\I.., :i:cenmåtte bygges eller plantes eller iøvrigt foretages foranstal t_o
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ninger, der virkede skæmmende på oldtidsmindet. Såfremt der efter
lovens ikrafttræden måtte være foretaget foranstaltninger i strid
hermed, a~odedes lodsejerne om snarest at retablere den tidlige-
re tilstand. Specielt anmodedes ejeren af matr. nr. 2 ~ Nordby Hede,
Nordby sogn, om senest inden 6 måneder fra skriveIsens dato at fjer-
ne de tilbygninger til ejendownens bebo eIs esbygning , som han havde
udført efter ejendonunens overtagelse den 1/10 1962. Denne sidste
anmodning har nævnet senere fastholdt i skrivelser af 15/5 og 5/7
1965 •

Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 6 bb Stauns by, Onsbjerg
sogn, modtog nævnet den 19/7 1967 gennem Samsø kOliwluneandragende
om tilladelse til at opføre et sOllmerhus på ejendon1ffieni en af-
stand af ca. 60 m fra kanalen. Behandlingen af dette andragende
har været stillet i bero på fredningssagens rejsning og behandling.

Ved sin bedømmelse af den af ministeriet for kulturelle Anlig-
gender under sagen nedlagte fredningspåstand har nævnet fundet at
kunne tiltræde de af ministeriet fremførte synspunkter og er der-
for enigt med ministeriet i dets vurdering af betydningen af Kanhave-
kanalens bevaring og frilæggelse med adgang for offentligheden til
at færdes i området. Ved afgørelsen af om den i 1949 gennemførte fred-
ning af selve kanalen bør udvides i det af ministeriet påståede om-
fang har nævnet imidlertid ment at måtte lægge vægt på, at den ek-
sisterende bebyggelse i tiden op til den 30/6 1961,da byggelinie-
besten1ffielseni naturfredningslovens § 2 trådte i kraft, har kunnet
udvikles på baggrund af den allerede gennemførte fredning, og at ud-
stykning af området syd for kqnalen efter dette tidspunkt er gen-
nemført i overensstemmelse med en af nævnet godkendt udstyknings-
plan i tillid til en forventet byggeafstand af ca. 80 ID fra kanalen.
Under hensyn hertil og på baggrund af de betydelige erstatningssunmer
ge~nemførelsen af et forbud mod opretholdelse af den lovligt eksi-



tt sterende bebyggelse indenfor en afstand af 100 m fra kanalen og
mod bebyggelse af ejendommene matr. nr. 2 l Nordby Hede og sogn og
6 bb Stauns by, Onsbjerg sogn, vil medføre, har nævnet endvidere,
uanset at kanalens betydning som historisk minde skønnes at begrunde,
at der under sagen kan anses at foreiigge et sådant særligt til-
fælde som omhandlet i naturfredningslovens § 13, stk. 2 i.f.,ment
at burde overveje muligheden af mindre vidtgående indgreb end den
nedlagte fredningspåstand indeholder og har fundet, at det gennem
sagens rejsning tilsigtede mål i tilstrækkelig grad vil kunne op-e

e
e

nås ved en udvidelse af det ved overfredningsnævnets kendelse af
14/2 1949 fredede areal med 5 m til hver side af kanalen, således

an-
at dette areal stedse skal henligge i græs og al;cten bevoksning
kunne fjernes ved nævnets foranstaltning, samt at det eksistrende
hegn i øst- og sydskel af ejendommen matr. nr. 2 t Nordby Hede og
sogn, ved nævnets foranstaltning nedskæres til l meters højde, og
således at der tillægges offentligheden ret til færdeel til fods
og ophold i hele det fredede Område.

Nævnet finder dog, at hele ejendommen matr~ nr. 2 l Nordby He-
de og sogn, der er af areal 3.000 m2, bør inddrages under fredningeh,
idet nævnet forudser, at der med tiden kan indrettes en parkerings-
plads på denne ejendom.

Ved denne afgørelse og fastsættelsen af de nedenfor anførte
erstatningsbeløb har nævnet forudsat,
at en ansøgning fra ejeren af matr. nr. 2 l Nordby Hede og sogn
Oln dispensation fra bestelnmelsen i naturfredningslovens § 2, nu
§ 53, ville være blevet imødekommet under hensyn til, at ejendol~len
er erhvervet før denne bestemmelse trådte i kraft,
at en tilladelse efter naturfredningslovens § 53 til bebyggelse

4t\ af ejendommen matr. nr. 6 bb Stauns by, Onsbjerg sogn, vil blive be-
I tinget af, at bebyggelsen anbringes så langt fra kanalen som andre
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byggeforskrifter tillader,
at ejendommen matr. nr. 6 ba smst. bebygges med respekt af afstands-
bestemrnelsen i naturfredningslovens § 53,
at beste1unelsen i naturfredningsloven § 53 af nævnet iøvrigt påses
overholdt udenfor det ved denne kendelse særligt fredede område,samt
at der ikke med denne sags afgørelse af fredningsmyndighederne er
taget endelig stilling tillovligheden efter naturfredningslovens

e

•'e ']1 Onsbjerg sogn og matr. nr. 2 a Nordby Hede og sogn.
Nævnet har endvidere vedtaget at godkende den mellem I1iniste-

ej endouunene
riet for kulturelle Anliggender og ejeren af/matr. nr. l a Nordby
Hede og sogn og 6 e Stauns by, Onsbjerg sogn, hofjægermesterinde
Elisabeth Henriette Lassen f. Danneskiold-Samsøe indgåede overens-
komst af 15/1 1968 om fredning af et areal omkring Kanhave-kanalen.

§ 25, stk. l, nu § 46, af bebyggelsen på matr. nr. 2 a Nordby Hede
I) ,. sogn og på matr. nr. 6 §:.Q. Stauns by, Onsbjerg sogn, ellsr om
,J\':Ligheden efter naturfredningslovens § 2, nu § 53, af de tilbyg-

lnger, der efter 30/6 1961 er foretaget på matr. nr. 6 .9.9.. Stauns

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

Den af ministeriet for kulturelle Anliggender begærede fred-
~ ning gennemføres, således at der pålægges ejendouwene

matr. nr. 2 l, 2 k og 2 a Nordby Hede og sogn, natr. nr. 6 am, 6 ~,
6 bb, 6 ba, 6 .9.9.., 6 bf og 6 ao Stauns by, Onsbjerg sogn følgende
udvidelser i den ved overfredningsnævnets kendelse af 14/2 1949
genneuførte fredning af de samme ejendonune:

l.

Det fredede areal udvides med et 5 m bredt bælte på begge si-
der af kanalen, dog at hele ejendo@~en matr. nr. 2 l Nordby Hede
og sogn inddrages under fredningen. Det fredede areal, for bvilket
de ved overfredningsnævnets kendelse fastsatte besteffiQolser fortsat
gælder, skal stedse henligge i græs. Al anden bevoksning kan f jcr-
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nes ved nævnets foranstaltning og på nævnets bekostning efter for-
udgående meddelelse til lodsejerne om tidspunktet for arbejdets ud-
førelse.

Der tillægges offentligheden adgang til færdsel til fods på
det fredede areal, dog at det yderligere skal være besøgende på- .
arealet tilladt at parkere motorkøretøjer på ejendommen matr. nr.
? 1Nordby Hede og sogn såfremt lovlig overkørsel til et sådant
~o~~n~lfra ejendommen til den offentlige bivej etableres.

Eksisterende hegn i øst- og sydskellet af ejendommen Batr. nr.
" k lJordby Hede og sogn nedskæres ved nævnets foranstal tning og på

_lf.:vnctsbekostning til l meters højde. Hegnet skal herefter ved
ejerens foranstaltning og på hans bekostning stedse holdes i denne
højde.

Det fredede areal, som fastlægges på et kort, der vedhæftes
denne kendelse, afmærkes i marken med skelpæl e i de nord/sydgående
skel. Arealet må ikke hegnes. Nævnet skal være berettiget til at la-
de opsætte tavler på ejendOITllilenmatr. nr. 2 l Nordby Hede og sogn
med angivelse af grænserne for det fredede areal, fredningens ind-
hold og Kanhave-kanalens historie og betydning.

5.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Holbæk amt.

For nedgang i ejendommenes værdi som følge af de ved denne
kendelse iværksatte rådighedsbegrænsninger tillægges der ejerne

_~~1gBnde erstatninger:
~ Fru Esther Kleis, Tranebjerg 24.000 kr.

Hr. Hans Martin Nielsen, Kanhave,Tranebjerg
Hr. G.Beeh Pedersen, Kanhave, Tranebjerg,

700 kr.
3.000 kr.
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Hr. overlæge Knud Therkildsen,Åbrinken 205, Viruo
Hr. professor dr.phil. J.Asmussen,
Bredgade 77, København K.
Hr. bibliotekar Leif Døssing,
Christiansmindevej 9, Nykøbing F.
Fru Margit Raae, Gruntvigsvej 2,3, København F.
Fru Sigrid HaQIDerich, Kawlave, Tranebjerg
Erstatningerne tilkomner i deres helhed ejerne.
Kendelsen forelægges i medfør af naturfredningslovens § 19, stk

3 overfredningsnævnet.

500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.
1.500 kr.
1.500 kr.

N. Andersen Bjarne Jensen Cl. Bagge Holm.
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Fredningsnævnets kendelse er blevet indanke t af 2 af ejerne,
hr. G. Bech Pedersen og fru Esther Agnete Kleis. Endvidere har ~li-
nisteriet for kulturelle A.nliggender henstillet, at fredning foretages
i det fulde af ministeriet påståede omfang.

Overfredningsnævnet har den l. juni 1970 foretaget besigti-
gelse og har herved forhandlet med sagens parter samt med repræsen-
tanter for Nationalmuseet, Ministeriet for kulturelle Anliggender,
Naturfredningsrådet, Samsø kommune, fredningsplanudvalget for Århus
amt og fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds. Til besigtigelsen
var endvidere indbudt samtlige ejere af ejendomme, der omfattedes
af kulturministeriets påstand.

De fremmødte repræsentanter for ministeriet og Nationalmu-
seet gjorde herved bl.a. rede for Kanhave-kanalens betydning som
arkæologisk og kulturhistorisk monument og for ønsket om at få iværk-
sat en restituering af kanalområdet, som er af den største videnska-
belige og pædagogiske værdi.

På grundlag af besigtigelsen og det under sagen fremkomne
har Overfredningsnævnet søgt at finde en løsning, som på een gang
respekterer den udvikling, som tildels med myndighedernes billigelse
allerede er sket i området, og dog i rimeligt omfang tillader reali-
sering af ønsket om nærmere undersøgelse og retablering af Kanhave-
kanalen. Løsningen går i hovedsagen ud på at udvide den ved fred-
ningsnævnets kendelse foretagne fredning med offentlig adgang til
at omfatte de tre ubebyggede parceller langs kanalen øst for lande-
vejen.

Overfredningsnævnet har derfor besluttet
l. at stadfæ~~~snævnets kendelse med følgende ændringer~
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~ Fredningen og den offentlige adgang til fods udvides til at
omfatte ejendommene matr.nr. 6 ba og 6 QQ Stauns samt matr.nr.
2 l Nordby .
~ Parkering tillades ikke på parcellen, matr.nr. 2 l Nordby.
~ Offentlighedens adgang på hele det fredede område kan indskræn-
kes, i det omfang offentlig færdsel af Rigsantikvaren findes at
være til skade for videnskabelige interesser.
~ Nationalmuseet kan indenfor de fredede arealer foretage de
udgravninger m.v., som er nødvendige for nærmere undersøgelse og
retablering af kanalen.

II. Erstatningerne.
a) Idet Overfredningsnævnet har erklæret sig interesseret

i, at det offentlige overtager ovennævnte 3 ejendomme matr.nr. 6 ~
og 6 QQ Stauns samt matr.nr. 2 l Nordby, hvilket ejerne har erklæ-
ret sig indforstået med, har Overfredningsnævnet afgivet erstatnings-
tilbud i sagen med det resultat, at ejeren af matr.nr. 2 l Nordby,
fru Esther Kleis, og ejeren af matr.nr. 6 bb Stauns, professor Jes.
P. Asmussen , har ønsket erstatningerne fastsat af taksationskommis-
sionen. De øvrige af sagen omfattede ejere har enten tiltrådt de af
fredningsnævnet fastsatte eller af Overfredningsnævnet tilbudte erstat-
ninger, som angivet i nærværende kendeIses konklusion.

Ved kendelse af 27. marts 1971 har taksationskommissionen
fastsat erstatningerne til de 2 sidstnævnte ejere til:

Fru Esther Kleis: 24.000 kr.
Professor Jes P. Asmussen 30.000 "

b) Fru Esther Kleis, repræsenteret ved advokat Poul Garde,
Samsø, har for bistand under sagen påstået sig tilkendt sagsomkost-
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ninger. Overfredningsnævnet har imidlertid ikke fundet tilstrække-
ligt grundlag herfor.

c) Overfredningsnævnet har begrundet i fredningens særlige
\~ karakter besluttet at lade staten afholde 9/10 af de med frednin-

gen forbundne udgifter.
Et kort, nr. Hol02Avisende det fredede område, der udgør

ca. 2 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. På kortet er tillige
vist det ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. februar 1949 tid-

tf ligere fredede område samt det område af matr.nr. l ~ Nordby og 6 ~
øtt Stauns, som er fredet i henhold til overenskomst af 15. januar 1968

mellem ejer.en hofjægermesterinde Elisabeth Henriette Larsen og
ministeriet for kulturelle anliggender •

•
T h i b e s t e m m e s~

Den af fredningsnævnet for tidligere Holbæk amtsrådskreds
den 23. december 1969 afsagt e kendelse om fredning af et område om-
kring Kanhave-kanalen på Samsø stadfæstes med foranstående ændringer.

Erstatningerne fordeler sig således~O)

Lb.
nr. Navn og adresse

3.000 kr.l. Fabrikant G. Bech Pedersen,
Kanhave, Tranebjerg, Samsø.

2. Hr. Hans Martin Nielsen,
Kanhave, Tranebjerg, Samsø.

3· Fru Esther Kleis,
Kanhave, Tranebjerg, Samsø.

-l

'j)

4. Fru Sigrid Hammerich,
Kanhave, Tranebjerg, Samsø.

~J 5. Fru Margit Båe,
Grundtvigsvej 2,
København V.

Matr.
nr.

Erstatnings-
beløb kr.

Del af 2 Ja
Nordby
Del af 2 !f
Nordby
2 1. Nordby

700 "

24.000 II

Del af 6 bf
og af 6 ae
Stauns.

1.500 tl

Del af 6 §Q.
Stauns.

1.500 "
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Navn og adresse
Matr.
nr.

Erstatnings-
beløb kr.

Bibliotekar Leif Døssingy

Valnæsvej 4,
Nykøbing F .

6 ba
Stauns

25.000 kr.

Professor Jes P. Asmussen,
Bredgade 77,
København K.

6 bb
Stauns

30.000 "

8. 9verlæge K. Therkildsen,
Abrinken 205,
Virum.

Del af 6 §1:
Stauns

500 li

laIt: 86.200 kr.
====================

Forrentning sker med 10 % p.a. fra den 23. december 1969

til datoen for udbetaling.
Af erstatningerne udredes 9/10 af statskassen og l/lo af

Århus amtsfond .•

'.'
Nærværende kendelse vil være at tinglyse som adkomst for

staten v/ministeriet for kulturelle anliggender y for så vidt angår
de erhvervede ejendon~e, matr.nr. 6 ba og 6 bb Stauns og 2 l Nordby.

Udskriftens rigtighed->'
bekræft~

;-- I

\ / ' /l1/~./~ .
V J. Fisker

kh.
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