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REG. NR. /-2J'JOPHJEV~ .

j u d s k r 1 f t
~ f. ~ a

1'.,,-forhand+ingsprotokollen for fredningsnævnet for PRÆSTØ amt.
/:<\'(., .

"'~'"

"~. .
D~arks Naturfredningsforening har med tilslutning af

''iIJ/l., ,Naturf~edningsT~det og Turistforeningen for Danmark fremsat begæring
om fredning af ~dennævnte arealer på Masnedø, hvilke arealer er be-

~liggende mellem hdy;dvej nr. 2 og havet mellem Masnedø og Falster~
Som begrundelse foi~begæringen har rekvirenterne henvist til ønske-

'\~.
ligheden af bevaringE;, ~f den smukke udsigt dels fra hovedvej nr. 2
mod st~øm]ro~~d8 f!::ieTdende arealer af Mas-
nedø, ~ilke henlenfikv~~ar gjort opmærksom på, at

.'. e;~ ~
landetepoUO~gn~~r ny.r t~tionallry, hvorfor
det erlf s e~hAe}lse, heUr~stmæ~å betydning,
at de~~ p"leer aJA~e eneståe'JA1nprmæse1ge arbej-

der b~S i s~ en st~ mu1ig~28t:z.ng er tg~tel~1ge meder, hvori

fredning e e bl I:DiJel ~\ rme eåledee.. ,

Matr.nr. 2~, Masnedø, Vordirtgborg købstads jorder, - dog
ikke det gamlehavneareal på 2~ - den ~~'f matr.nr., 2~ 1bd.,. eom

ligger mellem 2~ og vejen til den gamle fær'tehavn på matr.nr. 8 ibd."
og den del af matr.nr. 2!.,som ligger mel-le~'2~ og " Fortvejen ",
samt matr.nr. 2!!ibd. .

Den del af matr.nr. 2~, som ligger t for en linie, som

K e n d e 1 s e afsagt 4/2Q 1950.

og,den del afpå kortet bilag 110 er betegnet" servitutlinie
matr.nr. 2!.,som ligger mellem 2~
må udstykkes dog højst i det anta~ parceller, s~m
bilag 110. på disse parceller må bebyggelse kun

, 2
måde : " Hver pare el skal være på mindst 800 m

al, og facadelængden må ikke være under 20 m.,
rækkes vedkommende dog ikke under 15 m. På hver parcel m

! ~) .. \ n ~.

føres eet beboelseshus. Dette må kun opføres i een'etage
dog med udnyttet tagetage. Taget udformes som et 45 grader
bortset fra den sydligste række huse, som må opføres som bungalows e:

lign.
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REG. NR . ./,z.f'3

U D S K li I F T---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNBTS KENDBLSESPliOTOKOL.

År 1951, den 28. februar, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af skriftlig og mundtlig votel'ing følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 968/50 vedrørende fredning af arealer på Masnedø ved storstrømf
broen.

Den af fredningsn~vnet for Præstø amt den 4. februar 1950 afsagte
kende loe er s::ilydende:

"Danmarks Naturfredningsforening har med tilslutning af Naturfred-
ningsradet og furistforeningen for Danmark fremsat begæring om fredning
af nedennævnte arealer pa Masnedø, hvilke arealer er beligr,ende mellem
llovedvej nr. 2 og havet mellem Masnedø og Falster. Som bor,rundelse for•bn '';131'ingenhar rekvj renterne henvi st til ønskeligheden af bevaringen af
uun smukke udsigt dels fra hovp,dvej nr. 2 mod Storstrømsbroen dels fra
L1nmw over do pag'Bldende arealer af IVlasnedø,i hvilken henseende rekviren-
terne har gjort opmærksom pa, at landets store brobygningsarbejder nyder
iYJtdlnationalt ry, hvorfor det or af stl1lrstealmeninterGsso, herunder
tUl'lutm'Bssigbetydning, at de nærme3t8 omgivelser af disDe enest:;endo
in~0nlørmæssige arbejder bevares i så smuk en stand som muligt.

I saCE:ns anledning er dol' afholdt forskellige møder, hV01'i frednin~~8-
")IJs1:el'neer blevet endelif, udformet således:

l.
Matr. nr. 2d, Masnedø, Vordinghorg købstads jorder - dog ikke det

GJmle havneareal på 2d - den del af matr. nr. 2a, ibd., som ligger mellem
2d og vejen til den gamle færgehavn pa matr. nl". 8, ibd., og den del af
lllu,tr.nr. 20., som ligger mellem 2d og ItFortvejenli, samt matr. nr. 2h, ibd.

Den del af matr. nr. 2d, som ligger øst for en linie, som på kortet
bilag 110 er betegnet "servitutlinielt, og den del af matr. nr. 2a, som
lieger mellem 2d OG vejen til den gamle f'urgehavn, må udstykkes dog højl:lt
i det antal parceller, som er vist på kortet bilag 110. 1'å disse parceller
1ll;J. beby~gelse kun ske P;l følgende måde: Hver parcel skal v-ere på mindst
800 m2 !eksklusive vejareal, og facadelængden må ikke væru under 20 m, for
(len sydligste rækkes vedkommende dog ikke under 15 m. På hver parcel må
kun 0pføres eet beboelseshus. Dette ma kun opføres i een etage eventuelt
dOG med udnyttet tagetage. Taget udformes som et 45 graders tegltag bort-
set fra den sydligste r~kke huse, som må opføres som bungalows el. lign.
Afstanden fra terr~n til underkant af gesims må ikke overstige 4 m. Pa
hver parcel er det tillige tilladt at opføre cet udhus, som dog skal være
uf samme karakter som beboelseshuset p~ vedkommende parcel også med hen-
syn til højden. Herudoyer må der ikke p~ nogen parcel bygges af nogen art
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2.
f. eks. skure. Der skal i skel og omkring husene anlægges og vedligehol-
des en passende beplantning af on art og i et omfang, som 01' egnet til
at f~ husene til at g~ godt ind i landskabet. Udsigtsforstyrrende beplant-
ning er dog ikke tilladt. løvrigt skal bygningstegninger med aneivelse
af, hvilke farver og materialer, der ønskes anvendt til husets ydre, god-
kendes af Vordingborg byr;~d i forbindelse med fredningsnævnet inden p~g~l-
dende b~ings opførelse.

Den del af matr. nr. 2d, som ligr,er vest for den pa kortet bilag 110
viste servitutlinie, må ikke bebygges. Administrationsbygningen skal fjer-
nos af ejeren og pa dennes bekostning senest 2 år efter afsigelsen af
overfredningsn~vnets kendelse. På den del af 2d, der li8[.8r øst for l~heg-
net og nord for vejen til ha~len og til de nu eksisterende bungalows på
2n, må ejeren anl~gge en frugtplantage, dog ma træerne ikke være højere
end 3 m fra terræn, ligesom læhegnet m& bibeholdes. L~hegnet skal dog
inden 2 ar efter afsigelsen af overfredningsnævnets kendelse kappes ned,
saledos at dets højde derefter i fremtiden ikke må være mere end 4 m,
reVlet fra terræn. Ejeren af 2d ma opfø~e de for driften-uf den ubebygge-
d8 del af 2d nødvendige bygninger. Disse bygninger skal placeres i nær-
heden af de tre nu eksistprende beboelseshuse (bungalows) i det vestlige
hjarne af matr. nr. 2d og må ikke opf~res, før fredningsn~vnets og Vor-
dingborg byråds godkendelse af bygningernes placering, materialer og ud-
seende foreligger. Arealet, hvorp~ de n~vnte tre beboelaoshuse (bungalows)
er beliggende, m~ udstykkes. De nuv~rende bygninger m~ vGdlig~holdes og
fornyes, men ikke udvides uden Vordingborg byråds og fredningsnævnets sam-
tykke. Den nuværende beplantning på sidstnævnte areal ma bibeholdes, ind-
til udstykning finder sted. I tilf~lnG af udstykning gælder med hensyn
til beplantningens højde samme regel som for træerne i forn~vntc frugt-
plRntage. I~vrigt må 2d ikke beplantes mod buske og træer.

Ejeren af matr. nr. 2a forpligter sig til ikke at bebygge den del
af 2:1,snm ligGer mellem 2d og Fortvejon, liGesom denne del af 2a ikke
m:,beplantes med buske eller trceor.Det skal dog være e;jeren tilladt at
opf1re nadvendige landbrugsbygninger med tilhTrendc have pa arealet mellem
Fortvejen og matr. nr. 2h. Såfremt ejeren vil benytte sig af denne tilla-
delse, skal han dog inden opf0relsen indhente fredningsnævnets og Vording-
borg byråds godkendelse af bygliingernes placering, matc)'ialer og udseende.

Matr. nr. 2h, ibd., må ikke bebygges ob ej heller beplantes med
tuske olIer træer.

Master, boder og andre indretnine;er p;i2h, 2d og alle de n'J3vntedel(~
af 2[1ma kun anbringes efter aftale med Vordingborg byråd og fredningsn:I:~ll

Med hensyn til havncaroalet på matr. nr. 2d bemær'kos følgende:
Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen fik ved skrivelse af 26/5 1933

(sågens bilag 87) fra ministeriet for offentlige arbejder tilladelse til
'.tanllJgge en midlertidig arbejdBhavn på matr. nr. 2d til brug ved opfø-
l'elsen af Storstr0msbrocn på betingelse bI.a. af, at firmaet skulle være
;lligtig til efter nævnte ministoriums begEring at fjerne havneanlægget
ud8n erstatning efter Storstr~msbroens fuldførelse. Selvom firmaet
efter broens fuldførelse har afhændet havneanl~gget, må retten til area-
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lots benyttelse som havneareal dog efter rekvirent~rneo opfattelse nu an-
,·"sJOl' at V:Ere ophørt, således at den på matr. nr~' 2d den 8/1 1941 lyste
deklaration angående strand byggelinie nu er gældende for dot pa~ældende
aroal, hvoraf følger, at bebyggelse p~ arealet i h.t. naturfredningslovens
§ 25 stk. l og 4 kun kan ske efter indhentet tilladelse fra Statsministe-
riet. fiekvir.enternehar derfor frafaldet fredning af nævnte havneareal.
Dette tilh3rer nu entreprenør Henry Andersen, København.

Endvidere bemærkes, at det heller ikke er fundet fornødent at medtage
Jen Masncdø Kalv, matr. nr. 3, ibd. under f~edningen, da hele arealet af
denne 0 er undergivet bestemmelserne i naturfredningslovens § 25 stk. l
om forbud mod bebyggelse, o~ da strandfredningskommissionen f~r Pr~stø
amt under 10/2 1938 (j. nr. strfr. 1937-236) har meddelt tilladelse til
opf0n:lse af et sommerhus på øen pa visse vilkår, herundel' godk(Jndelse

..---.af en beplantningsplan vedr,)rGnde Clen•
2.

Umatrikuleret statsbaneareal gr:Ensende til, mod øst hovedvej nr. 2,
mod vest matr. nr. 2d, Masned0, og mod syd~st vejen til dun gamle færgehavn
jfI'. Bagens bilag 49.

Med hensyn til dette fjreal går begæringen ud på, at der ikke må op-
f3r€s bebyggelse, herunder opførelse af boder, skure, mastor og lign., oG
at udsigtsforstyrrende beplantning ikke må finde sted.

3.
Matr. nr. 8, 6, den dol af Ib, som 'gr::rJnsertil matr. nr. ,8 og 6, 4,

den del af 2c, som ligger ovor 100 m fra den for grJ')sv~kstblottede strand··
brods ihderste kant, samt den del af matr. nr. 2a, der ligger mellem vejen
til don gamle færgehavn og jernbaneskrfiningon, alt Masneda, Vordingborg
k0bntads jorder. -

Vedr0rende disse arealer eår frednin~Rbegæringen ud på f~18ende:
Bebyggelse må kun sko ~.fter fOl'udgående godkendeIso i hvert enkel t

tilf-x;ldeaf Vordingborg byråd i forbindelse med fredninf:;snævnot.Det samme
C,cl d8r opf"Jrclse af mast er 0i~ andre indretninger. - FOrsa vi.dt angår bolig-
bY,-:;(H'i.,ma der kun bygges i jndtil to etager med udnyttet tagetage, sale-
dos at højden fra terræn til gesims ikke må overstige 8 m. Taget skal udfo!
mes som et 450

I S tegltag.- Jt'orol1vidtangår industribebygr,olse, tager Vor-
Jjngborg byrad og fredningsnævnet stilling til hvert enkelt foreliggende
pro.jekt, idet dog sådan bebyggc:lsæ v'n8ontlige bestanddele flkalholdes
i.ndenfor en hajdegrænseplan af 13 m regnet fra terræn, bortsot fra skor-
stem: og lign.

Først bem~rkes, at af de under 3,omhandlede arealer ligger den langt
overvejende del af matr. nr. 2c mellem fltrandbyggelinien og havet, medens
(lo -,vrige under 3 nævnte arealer, forsavidt de er beliggcmde indenfor eu
afstand af 100 m fra havet, ikke Cl' behæftede med det i § 25 stk. l i lov
om naturfredning nr. 140 7/5 1937, jfr. lov nr. 339 25/6 1940 omhandlede
forbud mod bebygbslse, formentlig fordi de er blevet anset for at være
havnuarealer. hn af ejerne har protesteret mod fredningsbegærin~en under
anbringende af, at nævnte lovs § 25 stk. 3 medf3rer, at der ikke kan dekre-

I
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4.

tere8 fredning af det beg~rede indhold med hensyn til havnearealer. Heri
vil der imidlertid ikke kunne gives vedkommende ejer medhold, idet natur-
fledningslovons § l, jfr. § 13 også m0. ant:J.gesat omfatte havnearealer.'

Idet nEvnet finder at kunne tiltr~de de af rekvirenterne fremsatte
grunde for ~nskeligheden af den under 1-3 omhundlede fredning, vil rekvi-
renternes begæring om s~dan fredning v~re at tage til f01ge i henhold til
naturfredningslovens § l, jfr. § 13, dog saledes, at almenheden ikke har
adgang til de pog'IJldendearealer, at den p;,~ de under 3 n'Bvnte arealer nu
eksisterende bebyggelse ma bibeholdes, men ikke må udvi~es uden godkendelse
~f Vordingborg byråd og fredningsnævnet, at fremtidig tilvækst af areal
fr:::.havet indg~tr under den p:1gJJldendefredninG' og at fredningsnævnet har
pi3taleretten med hensyn til den ved n'.Erv'Brendekendelse fastsatte fredning.

Den under l omhandlede fredning er dog betinget af, at statsministerie'
tiltræder, at bebyggelse m~ ske som anfcrt pa en del af matr. nr. 2d mel-

---lem strandbyggelinien og havet.
Med hensyn til erstatntngssp."'l1-gsma1etbemærkes f01r':ende:

r.td l.

Ejt:ren af de arealer, :Jom omfattes af den under l omhandlede fredning,
proprit:t:ErAlfred Johannes "Hovmand ~lf Masnad:a, har tiltrG.dt fredningen
under forudsætning af, at der ydes ham en erstatning af 52.000 kr., hvilken
uJ0t~tning repræsentanterne for naturfradningsrådet og Turistforeningen
for Dqnm2rk har anset for pasoende. Da n~vnet efter det for81iggende findar
EJIl ur3tatning af denne størrelse for rimelig, vil der v''ereat t;ill~gge m,vn-
Le ~jer i erstatning 52.000 kr. Af erstatningen vil ~re at d~kke den del

I

~f (;BJden til panthaveren, 0stifternes Land-Hypotekforening, Gyldenløves-
_ :','Lr;U '7, København V, if01go pantebrev, lyst 5/12 1947, nom nævnte panthav8r

m;,t'L~ k1"llveindbetal t som følge åf fredningen, jfr. sagens bilag 31.
~,.'. UOO kr. af erstatningsbeløb et kan dog ikke udbetales, før der foreligf,er
~lttl:.Jt fra n'llvnetom, at administrationsbygnin[:en er behørigt fjerne t.

ad 2•
Minjoteriet for offentlige ~rbejder, generaldirektoratet for statsba-

1'1,)111<.;, har pa statens vegne tiltråd t fredningen uden erotatning, jfr. sagens
hn~i L19.

ad ;l.

Ejeren af matr. nr. 8, fabrikant Svond Stigaard Amler, Nykøbing F.,
h[j}'p:1stået sig tillagt e~ erstatning Pii 25.000 kr., sagens bilag 93., Efter
det foreliggende, herunder at fredningen efter sit indhold ikke kan antages
at ville paf0re ejeren væsentlige ulempor, findes erstatningen at kunne
f~ots.ettes til 5000 kr., som vil kunne udbetales til ejeren, da ingen pant-
havure har givet møde.

Ejeren af matr. nr. 6, maskinarbejder Alfred Hansen af Masnedø, har
fl':-f'aldetkrav om erstatning.

Ejeren af matr. nr. ib - staten ved marineministertet - er udeblevet
fr~ det sidote møde - den 24. marts 1949 - hvortil indkaldelse er sket (bila€
68 jfr. 76), og erstatningspåstand er ikke nedlaGt. Herefter og idet frednin-
gen kun kan antages at ville volde ejer-enuV'Bsentlig ulempe, vil der ikke
V'lJruC1.t till'egge ejeren af lb nogen erstatning.

I,
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Ejeren af matr. nr. 20 og 4, fru Marna Dusine Hansen nf M·asnedø,

kT~ver erstatning, jfr. bilagene 46 og 94. Idet bemærkes, at der inden
1937 på matr. nr. 20 er blevet opf0rt en beboelsesbygning mellem strand-
byggelinien og havet, findes erstatningen efter det foreliggende at kunne
bG;~t~mmes til 800 kr., som vil kunne udbetales til ejeren, da ingen pRnt-
hr"',.vorhar ladet møde.

Proprietær Hovmand har som ejer af den del af 2a, som ber0res af
dem under 3 n::evntefredningsordning, fra;,faldeterstatnint~'

I henhold til naturfredningslovons § 17 stk. 2 vil do ovenn::evnte
orGtc"tninger være at udrecle af Statskassen med 2/3 og af Vordingborg k0b-
stndkomrnune med 1/3.~

Fredningsbestemmelserne respekterer følgende h~ftelser:
A. vedr. matr. nr. 2d:

l) dokument, lyst 10/7 1923 angaende ret for statstelegrafv~senet
til ~nbringelse af 2 baaker med afstivning og til nærmere i doku-
mentet betegnet pasRage.

2) Dokument, lyst 8/1 1941 angående byggelinie lanr,s kysten i henholu
til lov nr. 140 af 7/5 1937 § 25 stk. l, dbg at den i n::erv::erende
kendelse omhandlede bebyggelse kan finde sted på de i kendelsen

"anf3rte vilkår, forsåvidt statsministeriet tiltr::ederkendelsen j

;:Jåhenseendo,
3) ,)kspropriationsbestemmelsc, lyst 6/12 1944 om, at der ikke kan til-

lægges 2d eller pareell er heJ.'frl1adgang over skellet mellem 2d av,
hovedvej nr. 2,
dokument, lyst 6/12 1944, angående byggelinie i henhold til lov
275 28/11 1928,
do, lyst 10/11 1945 angående byggelinie i h.t. lov 275 26/11 1928,

B. vedr. matr. nr. 2a og 2h:
som A l (angår 2a),
dokument lyst 8/1 1941 angående byggeli'nie langs kysten i henhold
til lov 140 7/5 1937 § 25 stk. l (angår 2a),
ekspropriationsbestommelse, lyst 6/12 1944, om at der ikke kan til-
l~gges 2a og 2h eller paroeller heraf adgang over skellet mellem
ejen(ommene og hovedvej nr. 2,
dokument lyst 10/8 1942 angående afledning af overfladevand,
ekspropriationsbestemmelse, lyst 6/12 1944, angående kabelbaake,
stangrække og kabler på 2a, samt angående færdselsret til fælles-
vej på 2a,

6) som A 4 og 5,
7) dokument lyot 6/12 1944 angående forbud mod, at 2h bebygges eller

beplantes med træer og busk~, ~mt angående rørledninger på 2h.
8) dokument lyst 6/12 1944 angående færdselsret til privat fællesvej

over 2a.

, I
I

l

4)

I 5)

; I l)• 2)
'J
I
I 3)
!
I
!

4)
5)

Det bem~rkes, at der på 2a yderligere h~fter
9) lejekontrakt lyst 17/9 1890 med marineministeriet angående plads

til et sømærke,
10) dokument lyst 22/7 1891 angående fredning af 3 tjørnebuske som

s0mærke

l!
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6.
11) dokument lyst 14/4 1931 ang~ende vedligeholdelse af vej,
12) dokument lyst 22/12 1933 angåe~de ret for ejerne af 2d til færd-

sel ad en vej m.m. og
13) dokument, lyst 12/3 1934 angående vejanl~g, vejret, kloaker,

vandledning m.m.,
men at disse h~ftelser (9-13) ifolge servituterkl~Ting af 16/1 19~)O
fra landinspekt3T E. Olivarius Hansen faktisk ikke vedrører de ved
n'IJrv~rendekendelse fredede arealer.
Endvidere bem~rkes, at der den 19/10 1939 på 2a er lyst dokument
angående udelukkende rådighed for Geod'IJtiskInstitut over et jord-
stykke, og at nævnte institut har været indkaldt for n'IJvnet,men
ikke ladet møde, hvorfor n'IJrv'IJrendekendelse ikke respekterer indsti-
tutets rettigheder efter dokumentet.

C. vt;dr. ma tr. nl'. 4:
.--' Dokument, :yst 29/8 1939, angående ret for Post- og Telegrafvæsenet

til at have nedgravede kabler liggende og en stangr'IJkkestående på matr.
nr. 4 samt angående nærmere regler ·ti~ sikring heraf.

D. vud~. matr. nr. 8:
l) ifI. skøde lyst 918 1947 må arealet u!1der Storstr'Jmsbroens brokon-

struktion og 25 m pa begge sider af denne ikke bebygges eller be-
lastes med faste eller rørlige anlæg, hvorhos statsbanerne har
adgangsret til eftersyn og vedligeholdelse m.m. samt ret til at
føre af10b over arealet,

2) ifl. samme skøde, lyst s.d. har ejerne af Ib og 6 færdselsret ad
en over matr. nr. 8 førende vej samt ret til at føre af13b der-
over til Storstr0mmen,

3) ifl. samme skade, lyst s.d., har marineministeriet som ejer af
lb adgangsret til havnen og adgang til besejling af denne.

I henhold til naturfredningslovens § 19 stk. 3 vil sagen være at
forelllgge for overfredningsn'Evnet."
Fredningsn'IJvnetbestemmer herefter:
"De ovenfor under 1-3 omh3.ndlede arealer på Masnedø vil v~re at

frede som ovenfor nærmere bestemt. Fremtidig ti1v'llkstaf areal fra havet
indbefattes under den pågældende fredning.

Der vil V'llreat udrede f~lgende erstatninger, hvoraf 2/3 afholdes
af statskassen og 1/3 af Vordineborg krJbstadkommune:

l) propriet~r Alfred Johannes Hovmand af Mnsnedø som ejer af de på-
g'IJ1dendearealer af matr. nr. 2a og 2d Masnedø, Vordingborg køb-
stads jorder, 52.000 kr., som udbeta.les som ovenfor anført',

2) fabrikant Svend Stignnrd Amler af Nykøbing F. som ejer af matr. nr.
8, ibd., 5000 kr.,

3) fru Mama Dusine Hansen af Masned0 som ejer af matr. nr. 2c og 4,
ibd., 800 kr. \I

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 19, 3. stk., hvorhos don er indanket af propriot'IlrJohs. Havmand,



Masnod0.
Overfredningsn~vnet hkr don 15. maj 1950 besigtiget de fredede are~-

ler og forhandlet med den ankende ejer og andre i sagen int~resserede.
Man har endvidere dr3ftet sngen på senere moder.

Da overfredningsn~vnet herefter ikke finder tilstrækkelig føje til
at fremme sagen, vil fredningsnævnets kendelse ~re at ophæve.

T h i b e s t e ro m o s ;

Den af frodningsn~vnet for Pr~st0 amt den 4. februar 1950 afsagte
kendelse vedrørende fredning af arealer på Masnedø ved Storstr0msbroen
ophæves.

Udskriftens rigtigbed
bekræ~ftes,/.

..,.,- " 7~-,~ "I)~
"" ~""/~ -/J

F. Gr~
overfredninganævnets sekretær


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVERFREDNINGSNÆVNET>



