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UDSKIi.IJi'T

af
OVERPLEDNINGSNlEVln~TS KENDELSESPhOTOKOL.

Aar 1950, den 15. februar, afsagde overfredningsn'llvuet paa gr-und-

~g af mundtlig og skriftlig v~tering følgende
k e n d e l s e

Isagen nr. 869/48 vedrørende fredning af arealex mellem Voråingborg-
Kalvehave landevej oe U1vsund samt omkring Kalvehave Kirke.

Den af fredningsn~vnet for Præstø amt den 23. november 1948 af-
safte kendelse er saalydende:

"Danmarks Naturfr-edningsforenine har fremsat begæring om fr-edning

I af arealer under matr. nr. la Petersgallrd hovedga,8.I'd, Kalvohave

sogn, nf matr. nr. IDe, af arealer under ma.tr. nI'. IDa og 9b

Kalvehave by og soen, hvilke areåler ligger mellem Ulvsund og amts-

landeve jan fr'a Vordingborr; til KaIvehav~ og ves.t fOl' Gammel Kalve-• have by.
af areale:r- und er matr. nr. 4a, af mG.tl'. nI'. 20a, 20c, 4e, af area-

ler under matr. nI'. 4d og 17e Kalvehave by og sogn, hvilke arealer

ligger mellem Dl vsund og forn::evnte amtf.:landeve j, men rJst fol' Gummel

Kalvehave by.
III af arealer- under matr. nr. 4a, 4d og 5f, af matr'. nr'. 3 Ol; 5n

Kalvehave by og soen, hvilke ar'ealer lig~e:r'nOl'o for n:Bvnte amts-

landevej og omkring Kalvehave kirke.

Den bee~rte fredning Gaur ud paa føleende: Paa arealerne maa incen-
~~de opføreR bebyggel se, hel"lmde:r skure, boder, master eller andre ind-•retninger, som kRn Nirke ,mispxydende, og paa 31'ealernc mart ikke foretages
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e.sigtehindrende beplantninc eller' heC;:1ing; pUu arealerne nkal oprethol-

des landbrubodrift uf den til enhver tid v~rende Bxdvanlige art.
Nævnet hUl:' afholdt møder med de i ntel'esserede parte!' den 18. sep-

tembez' 194-8 0e den l. oktober s. a.. De i ejendommene berettigede har

været indkaldt i overensstemmelse med nuturfrcdnineslovonD § 10.
Ejeren af matr. nr, la Petersgaard hovedBMard, har sumtykket i

fredninGen uden erstatning, dog pna følrende betingelse~:

etriste ledninger paa sædvanliee master 1 fornødent omfang. De bevoksnin-
Det tillades ejeren at opføre en malkestald, hvortil kan føres elek-

Ir og hegn, som nu for'efindes paa arealet, mas bibeholr~es, og bevoks-
1gen paa en høj, hvorpau der nu stasr høje ego- og bøgetr~er, skal

oJ,)l'etholdesmed løvtræer i høj omdrift. Hvis den fremtidige lo.ndbolove;iv-

ning skulde medføre, at ejeren uf Pet€rs[';G.ardhoveogsard maatte blive
tvungen til af een eller flere eange at afstaa areal til ~indre eller
større selvst~ndige ejendomme, har ejeren, nnar disse BI'ealnfstaaelser
har naset en st~rrelse af tilsammen 20 hh, ret til at opsige fr8dningen
til ophør med et varsel af tre muaneder. Opsicelsen, com 8ker til fred-
ningsn~vnet, skal foretabEH.J inden eet aar efter-, at del fOl'eligger ende-

~ afgør~lse fr& det_otfentligos side om arealafst~aelse~ til den nævnte

_ørrel~:e. Ellers k&.n frednincen ikk'3 opsi"tjos. H~vnet }:-anda inden tr'o

masneder efter modtagelsen af ejeren~ meddelelse cenoptage fI'edningssa-

'n med den virkning, a.t fredningen vedvarer, indtil den genoptagne

fredningssag er endelig afgjort. Under genopt~gelsen har ejeren oe even-
tueIle i c~endomrnen ber'et tigede re t til at kræve fule. el"~t[j_tninc, Rom

om der ikke i forvejen forela~ nogen fredning.

Ejerne af de øvrige Un(~eTI omhandlede arealer' kr;evel' fuld erstat-

nine.
Ejeren af rn~tr. nr. 200 oe 4e, Joc~umsen, ~ar samtykket i frednin-

~ uden crotutning - dog paa betincelDo <lf, at der pas. ejendommen maa
foret(tCcs bepl!mtni-Jg i en bredd.e F.l.f ca. 15 Ir! vest fol' udhuset og af
sk:l"'~nten nord for· haven,



e De øvrige under II omhandlede arealors ejere kræve):- fuld exctatnil1L.

Matr. nr. 3, som ifølge tingbogen tilhører Ke.lvehuve sOf,nekommune,
men er overladt Kalvehave evgn3 meni~hedsraad, vil efter disse to myndi[-
heders erkl::Bring i m"dct den 18. september 1948 kunne fI'edes udon erstat-
ning.

De øvr'iee under III omhandlede arealers ejere li.ar- kl'ævct er-statnine.
hekviren tern0 har beC:l-undet fredningen mod følgende: }"'ra nmtslande-

wen er der en vid oG enestaaende udsigt over Ulvsund mod Møen og andre
øer og mod Dronning Alexandrines bro. Udsigten er som følge af sin helo

JrSlaaede karakter og i betragtning af de munge pasaunter, som nyder
t af den, nHar de passerer disse steder paa vej mod Møen, af v~sent-

lie betydning for almenheden, saaledes at udsigten kræver fremtidig
sikrinc. Kalvehave kirke ligger højt og frit og danner pa!~ samme maade
som forn~vnte bro en stærk accent i lendAkabet, hvorfor en udsigtsfor-
styrrende bebyggelse eller beplantning om kirken bør undgaas, suale1es
at dette fornemme ty&v~rk stadig kan bevare sin dominerende virkninG i

IGl.-"dskabet.
N~vnet mener ikke, at der t'orelø1:'igvil v.:erefare for en bebyg~else

Iud8igtshind!-~n~e bepl~lnt~ing af ~_~11 del_ af matr. _nr_.5f, ~_om ligg~r
et for den offentlige bivej fra Viemose forbi K~lvehav~ kirke til

amtslandevejen, og af de r:J_re2.lerunder mat!·. nr. 4a og 4d r ~om ligi,;er
.~d for- amtslandev-ejen. Som følge hr~raf og af andre onwt~ndigheder

finder n'Evnet <let formcw.lstjenligt, at disse arealer ikke foreløbig
und ergi ves fredning som beg'.Er t, mcn at det paala~CI~es e j erne uf' di8se
arealer mindst to m&.3.neder J forinden de vil Gl:lgc eller fQI"(;tage en
udsigtshindrende beplantning af nogen del af de n~vntc ~T't.)aler, at
unå.errette fredningsnævnet herom, for at nævnet kan tage stilling til

en genoptdgel~e af fredningssagen.
4t Af de af rckvirenterne anførte grunde finder n~vnet, at de
øvrige under I - III omhandlede arealer vil være at frede som beg~rt.
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ttg men t~lgende begrænenineer:
;'orsa,avidt angaar matr. nr. la Pet9rsgaar'd hovedganrd vil fred-

ningen være nt foretage paa de af ejeren stillede, for-an n~vnte betin-
gelser.

Forsaaviot angaar matr. nr. IOc Kulvehave by oe sogn beste~mes, at
den del af arealet, hvorpaa do nuv:Erende landbrugsr.y€nineel', herunder
beboelseshuset og nuv~rende have ligger, maa tillige med et umiddelbart
eyd for dette arealligeende areal af en bredde af 20 m og af samme

~ngde som før'stn~vnte arenl bebygges med almindelig lav bebyggelse

I~bepluntes som have, herunder med frugttræer.
Paa matr. nr. 10a Kalvehave 'b:t og sogn (syd fo!' amtslandevejen)

ligger et rødt t!æskur, som udlejes til sommmerbeboelse, og til hvis
opf~relBe ejeren ikke har fnaet tilladelse i henhold til skrivelse
af 15/1 1940 fra Strandfredningskommissionen (j. nr. 1200/1939) og

~
deklaration af 7/1 1941, lynt 8.s.m. Dette tr~skur man bibeholdes i

femten aar fra endelig kendelses afsigelse.
Ejeren af matr. nr. 20c og 4e Kalveh~~ve by og sogn maa beplante

dels et areal paa 15 meters bredde vest for udhuset dels skrænten
W-d fOl' h:~ven. Den nuv~l'ende bebyggelse DJ~~abi be~o_J..~es_0.6 eventuel t for- -
8Pes, mon ikke udvides.

I det nordøstlige hjørne [4f det til mntr. nr. 4d Kalvehave by oe
~;n, syd fOl amtslandevejen liggende areal li€Gor der t~t ved lande-
vejen et for fiskeribrug indrettet redskabsskur med en fritstaaende
grundmuret skorsten, hvilken bebyggelAc maa bibeholdes og eventuel\

fornyes, men ikke udvide8. N~vnet kan ved fremtidige malinger uf skuret
uå.vondigt for'lange ;:;.nvendt farvel', som efter nævnets skøn har den bed~'te

virknine i landskabet.
I det sydvestre hjørne af matr. nr'. 170 ligE8I' et eetetagee træhu.s

~ icopultag til sommerbeboelse, hvilket hus er opgivet at v~re opført
i 1930. Dette hus ffiuabibeholdes i fremtiden og eventuelt fornyes, men



ud v€n~:i ::.,

fOl'lange anvendelse af farver, som ef te:!'n:-cvnetsskø1'lhar den bedste
virkning i landskabet.

Den nuværende bebyggelse paa matr. nr. 3 Kalvehave by og sogn maa
bibeholdes. Ved fremtidig bebYGgelse skal beby€eelsen godkendes af fred-
nings:lævnet.

Pas. Matr. nr. 5n Kalv&have by og soen er bygget et hvidkalket cem~nt-

~ mac rødt tag; iøvrigt er der' pac;.mat!'. nr. Sn have med frugttræer

o~ hecn. Denne bebygfelse og beplantning m~a bibeholdez o~ fornyee. Paa
~mdommen ma,a der yderligere bygees et hønsehus og en gal'E..ge, hvorhon

~ehuset ma3. :t'orøgef) med en vore.nda, al t efte:r gookendelse af fredninc:~~-
n=Evnet.

Den del a.f matr. nr. 5f KaI vehave by og sogn, som 1i8Ger' øi!k for
den offentliee bi vej fra Vierr;osc for'bi Kal vehuve :kirke til forn!evnte

amtslandevej, man bebygges med lav bebyggelf)e efter frE::dningsnævnets god-
kendelse <>6 beplantes som have, derunder ILed fr'ugttræer, men ikke med
store løvtræer.

Sydøstsj~llands Elektricitets Aktieselskab skal søge n~vnet5 till&-
~5e til [mbringelse af master o. lign. paa d~ under I - III omhandlede
arealel' •

e Med hensyn til erstDtningssYlørgsma;.;,let bemærkes føleende: Paa lUntl'.

nr. 10e, 9b, 9H ga~r strandb~Tg[clinien i (m afstand af 100 m fra strand-

b1"edden, jfr. deJclaration af 7/1 1941, lYEt 8.f'.m. Matr. nr. 17e og den
del af matr. nr. 4d, som li(-;gersyd for alLtf)lundevejen, el' i sin helhQd

undergivet byg~efoI'budet i natu:rf:cedningfJlovenE § 25, ~tk. 1, jfr. saztt!l€

deklaration. Paa den del af matr. nr. 4a, som ligget ~yd for nmtsland&-
vejen, gaar' etrandb~Tggelinien i en afstand af 100 m fra stI'unaen, jtI'.

samme dekla.ration. Med hensyn til matr. nr. 10& [.l3lc:er en s~2'lig ord,ninE

a~aaende bebygeelse og beplantning if01SC deklaration af 19/12 1939
tinglyst 27.s.m. og ifølge strandfredningskom~iBsionens skrivelse af



tIIl 1940 - j. nr. 1200/1939, jfI-. deklaration af 7/1 1941, lyst S.o.m.
Hl:il'efterog ifølge de iøvriet foreliggende omst'~ndighedel' vil der være
at till~sge de paagTldende ejere erstatning som følger:
Fru Frederikk& Poulsen, e.m. Niels Peter Poulsen,
som ejer af oatr. nl'. 10e Kalvehave by og soen •••••••••••••• 4.000 kro.

Hotelforpacter Ejnar Gunnar Johan Olsen af Kalvehuvr

F~rge6aard som ejer af matr. nr. 10a ibd ••••••••••••••.••••• 2.000 k~.
Landmand Niels Peter Larsen som ejer af matr. nr. 9b ibd •••• 3.000 kr.
~edemeGter L.P. Larsen Dom ejer af mRtr. nr. l7e ibd....... 500 kr.
Gn.ardejer Valdemar Larsen forsaavidt angaar den del afIr. nr. 4d, 'som ligger syd for amts1andeve jen, samt
for fornævnte paalæg vedrør'ende arealerne af 4d nor'd for
de11ne voj ...............•........................••......... 1.000 kr.,

hvor'af 600 kr. vil være at indbetale til statskassen som

nfcJ'ac paa sta1dhygiejnela~n ifcle;e pantebrev, lyst 4/G 1948

(:. nr. st. 11823).

Gaardejer Georg Anthio Nordbjerg Bom ejer af matr. nr. 20a

og den del af 4a ibd., som ligbcr syd for amtslandevejen, samt
-"(' 'fornllvnte paal:Eg vedrørende arealerne uf 4a nord fOl'

\ ne veJ ...........•.. tl ••• , ••••••• tt •••••• It •••••••• t" ••• 1.000 kr.

JenE Peter HanRens dødsbo fJom ejer' af matT. nr-. 5n ibd. 200 kr.

_a.rdejer· Niels Oh!'. Hansen som ejer af åen del af matr. nl'.

5f ibd., som ligger øst for den offentlige bivej fra Viemose
fO"bi Kalvehave kirke ned til amtslandevejen, Gamt fo):'for-
TI"evntc paal:"9g vedrørende area.lerne af 5f vest for n''Evnt~

l)ivej ..............•.•...•....•...•......•.•..•.•......••.•• ;00 k:r-.

Af erEtatnineerne vil intet være at udbetale til panthaverne,

bortDet fra ovenanf::n-te erstatning til statskassen vedrørende matr. nr.
tt. Da sagen har overvejende betydning for de trafikanter, som ao
hovedvej nr. 2 oe ~idere ad amtslandevejen fra Vordinghorg til Xalvehuve



__ øger til Møens Klint, O[da diG~e trafikanter i det v~sentlige har
bopæl udenfor PrBstø amtsraaåskreds, vil af erstatningerne to tredje-
dele v~re at udrede af statskassen oG een tredjedel af Præstø amtsfond.

Ovenn~vntc deklarEl.tionaf 19/12 1939, lyst 27.s.m., vil kunne
afly~es som h~ftel~e paa matr. nr. 10a, hvorhos bem~rkes, at bestemmel-
serne i strandfredningskomrriosionens ligeledes oveDfor anførte skri-
velse af 15/1 1940 (j. nr. 1200/1939) er bortfaldne Gom følge af den

tted n~rv~rende kendelse fnstsntte frednine.
De fredede arealer - bortset fra arealerne af mat]'. nr.4a og 4d

'ord for amtslundevejen og hortset fra ar'ealet nf 5f vest for ovenom-
meldte biv~j - vil v~r~ at afm~rke pua ~atrikulskortet, forsaavidt
ae uo.gør dele af et ma trikulsnummøI'.

Sanfremt der i fremtiden til et fredet areal sker til~kst fra
havet, omfattes det saaleden tilkommende Gr'eal af fredningen.

Paataleretten tilkoIDæer'fredninbsn'J3vnat for Pr'llstøamtsrbi.adskreds.ti
Nævnet bestemrr.erherefter:
tiDeunder I og II orr:handledeareuler mellem Ulvsund og amtslande-

vejen fra Vordin~borg til Kalvehave bør fredes som ovenfor bestemt.
• Matl'. Nr. 3 og 5n KaI vehav8 by oL: soen samt den -del af matr. nr.

5f ibd., som ligzer øst for den offentlige bivej fra Viemose forbi
_al vehave kil'ke til forn'.Bvntenmtslandevej) bør' ligeledeEl fredes som

foran fastsat.
Med hensyn til de øvrice under III omhandlede arealer - nemlig

c.lG:.1 del af al'ealerne unde:r'lLatr. nr. 4a og 4d ibd., som ligger nord for-
noevnte amtslanåevej og den del af arealet under matz'. nr. 5f 1bd., som
li{;c:ervest for den offentlige bivej fra Viemose forbi Kalvehave kirke
til n~vnte amtsl~ndevej - paal~[ges det de paag~ldende ejere mindst
to muanedGr før salg eller udsi~tshindrende beplantning af nogen del

Itaf areclerne at underrette fredningsn~vnet for Præstø amtsraadskreds
herom, for at u'Biuet kan tage stillinG til en Genoptagelse af fred-
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~ngSf1acen for S8.a vid t anganr disse urcaler.
Med hensyn til tilvækst fru havet forholdes som ovenfor anført.
Pnataleretten tilkom~er frednincon~vnet for P~stø amtsraadskreds.
Der bør betales de foran omhcmdlcde erstatningsbeløb med 2/3 af

statEkassen og 1/3 af Præstø amtsfond.h

Kendelsen er forelagt overfredningsn:evnet t m"dfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af fru Frederikke

ti0Ul~en, hotelforpagter Ejnar Gunnar Johan Olsen, landmand Niels Peter
Larsen, gaardejer Valdemar Larsen, smedemester L.P. Larsen og gaardejer

,~org Anthonio Nordbjerg.
Overfredningsn~vnet har den 25. juni 1949 besigtiget de ommeldte

areuler og forhandlet med de ankende lodsejere oe andre i sagen inter-

Herunder fik fru Frederikke Poulsen tilladelse til udvidelse af
hG.ven og anol'ingelse af lav beb;yggelse 20 ID mod øst i otedet for som

ved kendelsen bestemt 20 m mod syd, dog s~aledes at beplantningen af
hensyn til udsigten fra vejen ikke maa v~re højere end 1'/2 m over
vejens niveau. Med den~e ændring tiltraadte ejerinden den trufne af-

'rel-se.
Gaardejer Valdemar Larsen oplyste, at han havde solgt sin ejendom'l gm.lrdejer EiGil Nielcf3n, sBr.1.ledesat koberen skal oppeb:l!reden

fastsatte erstGtning paa 1000 kr. Han ønskede herefter ikke foretaget
videre i sc:.gen.

Med l~ndmand ~iels Peter Larsen opnaaedes enighed om en erstatning
paa 3200 kr.

Det vedtoges at lade det smedemester L.P. Larsen tilhørende arenl
udge~ af fX'edningen, da det maatte anses for tilstrækkelig beskyttet ved
naturfredningslovens § 25, l. stk.

~ Da overfredningsnævnet ikke opn~aede enighed med hotelforp~gter
Bjnar Gunnar Johnn'Olsen og G~ardejer GeorG Anthonio Nordbjerg vedrørende
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_ret~i.tningesrørgsmD.alet, har- man for di sse lodse j ereE: vedkomltend e
l medfør af naturfredningslovens § 20 forelagt taksationskommissionen
dette spørgsmanl til afgørelse paa det i fredningsn~vnete kendelse an-
Livne grundlc:.g.

Ved en den 18. s'ugust 1949 afholdt forr-ctning har taksationskom-
missionen fastsat erstatningerne s~aledes:
gnardejer Georg Anth10 Nordbjerg •.•••••••••• ~. 1500 kr.
hotelforpagter Ejnar G.:umar Johan Olsen •••.••• 3000 II

4t Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte,
tiil denne være at stadf--estemed de af det for'anstaaende følgende ændrin-
_er.

T h i b e s t e ID m e co •
lOJ •

Den af fredningsn~vnet for Præstø amt den 23. november 1948 af-
sagte kendelse vedrørende fredrdng af ares.ler mellem Vordingborg-KaI ve-

!luve landevej og Ulvsund s~mt ookring Kalvehave kirke stadfæstes med
de ~f det foranstaaende følgende ~ndringeI-. Grænserne for det fredede
o~raude el' vist paa et n~rværende kendelse vedh~ftet kort nr. Pr. 102.

I erstatning udbetales følgende beløb:_ru Frederikke. _PQulsen •••• '.'•••••••••• ~. 4900 kr.

~otelfOrpagter Ejnar Gunnar Johan Olsen 3000 II

hvoraf 500 kr. vil v~re &t indbetale til
~Iredi tkassen for landejendomme i 0stifter-

ne som afdrag pas sammes i ejendommen inde-
ctu.nende laan
landmand Niels Peter Larnen ••••••••••. _•• 3200 II

e:''l.ardejerEigil Nielsen ••••.•••••••••••• 1000 II

hvor'af 600 kr. vil v::ereat indbetale til
statskaRsen som afdrag paa staldhygiejne-

eElan ifølge pantebrev lyst- 4/6 1948
(J. Nr. St. 11823t

11200 kr'.
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trunr::port 11200 kl'.
GLl.ardejer· Geore: Anthio Nordbjer'g.... .1500 "

Jens Peter Han2ens dødsbo 200 "

c:u.~irdejerNiels Chr. l{[...nr:en 300 "

13200 kr.

Erstatnin~elne udredcs med 2/3 af statsk~csen ~~ 1/3 uf Præstø
[...mtsfond.

I
bek~~

F. Grage
overfredninG8n~vnets sekret~r

•

iii,



FREDNINGSNÆVNET>



•
•

UDSKRIFT
af

f0rhendlingspT,t0k~11en f~r ~~tu~frednin~~n~vnet for Præstø
amtsraacskreds.

K e n d e l s e

afsagt den 23.N1vember 1948

Danmarks Naturfredningsf,rening har fremsat be6~ring 'ID fred-

• ning.
I af er9~ler ~J~r m~tr.nr. la, Feters6~arj h~vei6aard, K&lvehav~

s'gn, af matr.nr. 10e, af arealer under ffi3tr.nr. 108 ~g 9b,
Kalvehbve by ~g s03n, hvilke &re~ler lig~er mellem Ulvsund og

;:~:~:~:eV:~~C::" < i ~rdinSb"rgtilo:~218(;:1,~anLTIel
II af alb;er ume' !!mt,:J 4C1'~ o,~ .. '.,3, 2CJc, 4e. d

ere lsr unJer ~atr.nr. 4d 0g 17e Kalvehsve by 'g sogn,

hvilke sre'lSt;iGt;,er m~:lm 'f!:'!,rnvnt:t;Z?ej
,

IDe:l1øst f,r G-~ IJel Kålve' " oy __

III 8.f arec:::ler un -:r m::;tr.n • 4,' J::....1.. '.n c ' l

I

1- ..
~:!:VY_':: v h8.r sfh,:tt møder med de in~~re2serede p~rter jan 13.

september 1948 1:; c.en 1.0k-: )oer s. 8.. :::>ei ejen:lnm·'.81l b?rsttiZE-d'2

har v::t'I',:::t iYJjt-;,cO.ldti iverensstemme12e ;11::;Q nctu:rfredni!:c;sl'1vens ~ 10.

Ejerer. sf IDe-tr.nr. la, PeterssrLrJ n-'vc'd~~_L.;rci, h.:.r S:.~Tlty·:ko;t

i frednin~:E;n uden erstatning, ,d"g psc:. fi'liSene€: bc'7.i: b~l~,;;r; Det
till~:des ej·2.t:n 8t -''f;f:;re en GE1kest.:..1.:1, hv-'rtil ki:..lYl fC'res 8lel~tl'iske

ledrlir'lier p"C s 'j,;:~nlige ;rI'~ster i f'')rn:,d.c~lt '"Jmf:"rlb. De bev·J~~::.mir!:ser
og ue;n, C'lT, nu t r,fi':.Jes p.::.s ::.re.l.::;t, :J.s~ bitLL-..lciE::s, ')g bc;v),KsnL:.::;en

p"s ~n hej, hvorp8.8. d.~r nu st39r l1cje ege- -'g bøgetrser, skal nprct-
h~]des med løvtræer i høj ~IDjrift. Jvis den fremtidize 18ndb~10vgivning

skulle medIøre, :.-t ':Jjersn af Petel'sL~ c~rd 11'vec..,:,c:.rd maatte blIve tvungen
til ~d een el~er flere ~~nje at sfstaa areal tl~ mindre eller større
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Afgørelser - Reg. nr.: 01184.00

Dispensationer i perioden: 25-11-1963 - 11-10-2000
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•
U D S K R r F T

af
OVERFREDNrNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1963, den 25. november, afsagde Overfredningsnævnet

• følgende

I
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 869/48 vedrørende fredning af arealer mellem Vording-
borg - Kalvehave landevej og Ulvsund samt omkring Kalvehave kirke.

r den af Overfredningsnævnet den 15. februar 1950 afsag-
te kendelse hedder det:

"På arealerne må ingensinde opføres bebyggelse, herunder
skure, boder, master eller andre indretninger, som kan virke mis-
prydende, og på arealerne må ikke foretages udsigtshindrende be-
plantning eller hegning; på arealerne skal opretholdes landbrugs-
drift af den til enhver tid værende sædvanlige art •••••••••.

-- Ejeren af -matr.nr. l~-Petersgaard hovedgaard, -har sam--
tykket i fredningen uden erstatning, dog på følgende betingelser:

••••••••••...•• De bevoksninger og hegn, som nu forefindes på
arealet, må bibeholdes, og bevoksningen på en høj, hvorpå der nu
står høje ege- og bøgetræer, skal opretholdes med l~vtræer i høj

•
omdrift "..........

r skrivelse af 29. august 1963 til fredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds har ejeren af matr.nr. la af Petersgaard
ansøgt om tilladelse til at beplante ca. 2,5 ha af den fredede
del af ejendommen, beliggende som angivet på et sagen vedlagt kort

(ti op til Langebæk Østerskov mellem den omhandlede høj og skoven (på
et areal kaldet Buseledskrogen). Det er oplyst, at andrageren



-2-
ønsker at plante nåletræer, men vil omgive denne beplantning
med et bælte af løvtræer. Bevoksningen på højen bevares uændret.

Under hensyn til jordens ringe kvalitet og den omstæn-
dighed, at fredningen er gennemført uden krav om erstatning, har
fredningsnævnet ved sagens fremsendelse indstillet, at andragen-
det imødekommes.

• TIa Overfredningsnævnet efter foretagen besigtigelse fin-
der at kunne tillade det ansøgte, vilOverfredningsnævnets foran-

I
nævnte kendelse være at ændre i overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m m e s:
TIen af Overfredningsnævnet den 15. februar 1950 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer mellem Vordingborg - Kalve·
have landevej og Ulvsund samt omkring Kalvehave kirke skal ikke
være til hinder for, at det angivne areal af matr.nr. la af Pe-
tersgaard beplantes med nåletræer omgivet af et bælte med løv-
træer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

-k~~----E)/t~~
Kaas-Petersen



/
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UDSKRIFT REG. NR.
/18Y

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar '198S den 2. juni,kl. l3.5~ afholdt nævnet besigtigelse pI
Kirkevejen 4, Kalvehave.

Mødt var nævnets formand Ul~ Andersen, det amtskommunale medlem
Vagn H~nsen og det kommunale medlem Ni~ls Hansen.

Der foretoges:
F.S. 27/88 Ansøgning om ~oferelse af c$rport

og godkendelse af TV-mast på matr.
nr. 5-n Kalvehave by, Kalvehave,
i henhold tilOverfredningsnævnets
kendelse af 15/2 1950.

Mødt v~r, ,Landskabsk~~tore~ v/Lis Ravn~ted-Larsenr Langebæk kom-
mune'v/Ev1er ~ansen,_Danmarks Nat~tredning&forening ~/Mett~ Bredahl,
ansøgeren Kalvehave Menighedsråd v/formanden-Bent, ~lse~ samt graver
Ole Nj.~,J.~~~!I· _ _ __._ , '- .-,

Stedet for opførelse af carport- bes.:1gtigedes-.,
Landskabskontoret redegjorde for sin indstilling; og anbef~led8

a-t bygningen udføres med sade~tag 1, rødt.te'glog iøvrigt i hvid :farve.
Hun henledte iøvrigt nævnets opmær~somhedp~ en tv-mast 'på ejendommen.

Bent- Olsen erklærede-. at de1:-er tanken at hvidmale væggene og
sørge tor et holde taget und~ det· eksisterend~ tag pi grundbygningen.
Han anmodede om-ti1ladelse t~l mastens- bibeholdelse.

Danmarks Naturfredningstorenlng støttede Landskabskontoret.
Nævne~'drøftede sagen. To medlemmer stemte tø~ at anbefale dispen-

sation til de~ ansøgte. prOVekt.: Eu,medl~ stemte tor.~t nægte dispen-
sation til opt~relse-at carporten.



To medlemmer stemte for at nægte tilladelse til bibeholdelse af
tv-masten, mens et medlem stemte for godkendelse af denne.

• •Efter udfaldet af stemmeafgivelsen meddeler nævnet dispensation ."
til opførelse af den projekterede carport, mens nævnet nægter dispen-
sation til bibeholdelse af tv-masten.

Ulf Andersen.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen,

idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen til opførelse af carport kan ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæste s af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for storstrøms amts nordlige fredningskreds,
Vordingborg, den 8. juni 1988.

~
Andersen.

fmd.

000

.~

l,
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Ktb. NIC. \ ~'dL_t. O O

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

...UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

1 2 MAJ 1993

Ar 1993 den
Amt møde på
Skovhuse vej

30. april kl. 16.00 holdt fredningsnævnet for Storstrøms
det lokalvalgte medlem Aage Henriksens virksomhed på
i Stensved.

Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen, og det lokal-
valgte medlem Aage Henriksen.

ti Der foretages:
Fr.s. 75/92 - fortsat.

Formanden bemærkede, at det først efter mødet den 18/3 1993 er
blevet oplyst overfor nævnet, at Aage Henriksennu er lokalvalgt
medlem.

Aage Henriksen erklærede, at han har samme indstilling som de øvrige
medlemmer af nævnet.

Nævnet afviste herefter under henvisning til reglen i naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 2, ansøgningen om ophævelse af fredningen
på- det omtalte areal. --- - - - ------ --

Derimod havde nævnet intet at indvende mod, at der sker skelforan-
dring, som ansøgt, og fandt ikke at bevoksningen på arealet er i
strid med fredningskendelsen for så vidt det ikke overstiger en
højde af 5 meter.

Sagen sluttet.

Ulf Andersen
fmd.

ve&v-øv-ev \IVt .\ltlr.

2.CJ G2. Ka.lve~iX Ve. By; \(a\ ve~16tv
~H
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U D S K R I F T \ ; ::f;. .:195
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Ar 1995, den 29. november foretages på Dommerkontoret i
Vordingborg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf
Andersen.

Fr.s. 26/95, jfr. 75/92 Ansøgning fra Langebæk kom-
mune på Kim Basen Karlsens
vegne om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendel-
se af 15/2 1950 om sikring
af udsigten fra landevejen
mod Ulvsund m.v. til opfø-
relse af et 23,68 m2 stort
udhus på matr. nr. 2 c Kal-
vehave by, Kalvehave, Ny
Vordingborgvej 38, 4771 Kal-
vehave.

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fremsendt af Storstrøms Amt,
Natur- og plan kontoret og tiltrædelseserklæringer

- - - - -- - - - - - -

fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen /pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s

('<"/-- '......II :, - OO 0l
o,



la modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B,
2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet,
der videresender klagen.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 29. november 1995 .

• Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

1. Verner Larsen, Bundgarnet 18, 4780 Stege
2. Joan Johansen, Kildevej 24, 4771 Kalvehave
3. Langebæk kommune, Østergårdstræde 1 A, 4772 Langebæk
4. Kim Bosen Karlsen, Ny Vordingborgvej 38, 4771 Kalvehave
5. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800

Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-361-13-1995
- ----- - - ----6. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

7. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K . (+ kopi af amtets brev + brev af 20/10 1995 fra Langebæk
kommune med kort og tegning)

8. Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i Langebæk,
c/o Erik J.U.H. Rasmussen, Skåningevej 55, 4773 Stensved



REG. NR I \ ~L/.oo

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55361710

~ ltfODTAGET
Q Il)g NaturDtyrelsen

V ~ mn, :?æ~

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

~. Onsdag den 11.oktober 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s 2212000: Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 15.februar 1950
vedrørende fredning af arealer mellem Vordingborg-Kalvehave landevej og Ulvsund samt
omkring Kalvehave kirke til opførelse af en vinterhave på matr.nr.4e Kalvehave by,
~alvehave, Ny Vordingborgvej 40, 4771 Kalvehave.

Der fremlagdes :

Brev af 5.juli 2000 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-361-13-2000.
Brev af 17. september 2000 fra lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for
Langebæk.

_ Tiltrædelseserklæringer--fra -nævnets-øvrige -medlemmer.- - --- - - - - - -
Tiltrædelseserklæring af 3.oktober 2000 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jfr.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen

formand



Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt

•
Vordingborg den 11. oktober 2000.

~An~

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Bjarne Nielsen, Ny Vordingborgvej 40, 4771 Kalvehave.
Langebæk kommune, 0stergårdsstræde lA, 4772 Langebæk.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Langebæk,
Rasmussen, Skånningevej 55, 4771 Langebæk ..

- -Skov-og -Naturstyrelsen,Haraldsgade 53, -2100-København-0- -
Ove Ejlertsen,Bydammen 2, 4735 Mern.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

c/o J.U.R



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 13. april 2021  
 
 
FN-SSJ-08-2021 Ansøgning om tilladelse til tilbygning til graverbygnin-
gen ved Kalvehave Kirke, Kirkevejen 2B, 4771 Kalvehave, matr.nr. 3 
Kalvehave By, Kalvehave. 
  
Vordingborg Kommune har den 8. februar 2021 videresendt en ansøgning fra 
Moe A/S (rådgivende ingeniørfirma) på vegne af menighedsrådet ved Kalve-
have Kirke om tilladelse til en tilbygning til den eksisterende graverbygning 
ved Kalvehave Kirke inden for fredningen af blandt andet arealer omkring 
Kalvehave Kirke, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1950. 
 
Tilbygningen med et areal på 36 m2 skal opføres i direkte forbindelse med 
den eksisterende graverbygning med samme taghældning, men 250 mm hø-
jere end den nuværende bygning. Facader og gavle bliver udført i glatte pla-
der i farven RAL 9010 (råhvid) og tagplader i profilerede plader i farven 
RAL 7016 (antracitgrå). Der er fremsendt nedenstående skitser og planer i 
forbindelse med ansøgningen: 
 

 
 
Formålet med fredninger er at beskytte udsigten til kirken og mod Ulvsund 
og Møn og andre øer. Efter fredningsbestemmelserne må der ingensinde op-
føres bebyggelse, herunder skure mv., som kan virke misprydende. 

 



 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger til det an-
søgte. 
 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte tilbygning i umiddelbar forlængelse 
af og med nogenlunde samme højde som den eksisterende graverbygning 
ikke vil påvirke udsigten til Kalvehave Kirke og Ulvsund og Møn og ikke 
vil indebære forringelser som nævnt i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse eller møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 13. april 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Vordingborg Kommune 
Moe A/S 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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