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Afgørelser - Reg. nr.: 01393.00

Fredningen vedrører: Herlufmagle Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 05-10-1950, 23-02-1951 .

Kendelser

Deklarationer
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f.P.U.j.nr.:

Herlufmagle Kirke REG. NR. ) 'J,'j --j
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200m,
1:4000

. Kommune: Suså
Ejerlav Herlufmagle
Sogn Herlufmagle

Matr. nr
Dekl~~~ndelse

10/01-1951
27/09-1950

24/02-1951
24/02-1951

7,

2 a

9 f

Re-g.nr.: 393-4
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Stempelfr1 1 h.~.§33
1 1011 nz. 140 7/'5 1931.'

D~r..LAnA~IO!f

----_ ...._--------.-..- ....---------
Undertegnede traf1keksped1en~ Johannes Ingemann ~. be-

atemmer hel'Ted for mig' og etterfølgen.de ,. ejere. at .jend.o ... 1l
;;o:. _ ....

lI&tr. nr. 9 t a8rlutmocle bI og aogn ikke al bebe7.g •• u40... a••
<

n'll eksisterede beb••• løe ude. efter forl14&AIh14. forhan4'liac ....
,

menishedørldet for Herlufmagle·.ogn og trednias.~ne, fOr ~ ••
amt.rådekredø. Disse -rnd1gheder skal at .~.rea UDderre~te ••• a
mindet een mAnede varsel fer bebyggelsen acta. plbe.,.a~•.~er ••

.~ .,har ikke pligt t11at følge de ~nte ~a~'4.ra ...1•.s~.
Tilsvarende 6relder omb1cn1ng at og tilb1CB1nc tl1'aea Da

eks1sterende b8b1ggelee.
•~or fornævnte torpligteløee påtag.le.·kr .... 1~ erøt.tD1ac. I

I

D.klaZ'ationen kan t1DglY.8. pi .~_ilOIU1.1lvAu alll,. tor
Illg.

Påtaleretten har tOl'DæYnt. -.ndl,beter.
Herlu:tJllBBle, den 21. septeaber 19'50

Johe. Lar8.Il.

Godkendeea
Uaturfre4D1n&8DaYnet tor
Pr•• t. ....rAd.kr.ds.
Domaerkontoret 1 Stor~H.ld1Il1e .... !:>~'Ola..l,,..

: I
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j, lo. n~"O. 140 'lI' 1937.
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"ett kN!tlj," t'4)1.'·U1"mtn1~ ~~ lr..lrtr'tø:UUl!lIol'l."-.. ,"b~'1p pi. t...

... ~rtft.inij~ l.t UOdtl:lW~WHtØ tF""!l>!' "I 40' f.~.htUJ"d.' 1 1In'1utJ1uele

'i.&1UII'IIiW.CI :.I,~tr.. nlf_ }!. ~ ~:al\'41f.1"#,n1" t" (';e; ....

:a. keo Jt-.\B.vn fi.ll ~~ni ~Q.l ,~tft~I"U~. 'IVOl'flA t)~tega""M .. bllId ...
"aJl'ug i4l ..v~ U~ ~fI.l.1itJ:l.l",,!:i .. , t.'i.~:f4t' ~1rk~~1t:!O"ttrio". d. ,1__ ~UUi-'

.t~l!'al:ii~'lflli iltwhll!C~ tntllit: 11. Jt.t.S'1;'el1M(,I ~n~i«"'~Jll. "'" ht.....1 AI- '

."h.:u. (H!f ~.Jt.l..ll~~t...,!;t'~ ltJf ~t~~4tJ'. hfl"lm"'" UU.t«. ~.l.~_..~..
_ • .t:tI~ 'U.lb/ød~'.!:.J' 1\\,_ v. ",.t ... \"V'&ta:l,~9'r,«",_4,.r 'I'~.......

l
...... 'h1.... l ...l.uCb1jt~ tl,.t' t .~'~ "ti 1>~h'l'.tl:i..l~{J ~'aQ1PMtI"" .......... U ..

I
,,~ ...... ~Q tll'tml OI)J''''tl:t'' al au. ~b!lIl1J) ..h'l ,i ~"'4ull.'tø1""" .,

\

"_~~tll"6 0.11.\'~"·b.14ih,..l'f$ .. llilJl" '!....b~~w.q'- Untft4.1' ub1.+Mø.1ae fAt

...... bruhu,", .ul)oolaU09'c,Ql.", Vt.~fttOJ'.t'A"II.'J;l"Ø .. t".",,,. •.... e. u..

.. \lien .~""kkAa.f n.,4~n1i. t.·e4a1....... U.r tGl'.'ec_ ....
In. i1erlutu,~gl., j:.U"k. fIll1,..... lli:tr"~iÅ~•• tha- h"'i.Ifo:&IIM'If.o" __

... t&tahl ... uut. b.~ .Utal!'~. Haven omfa.ttes ~kun del-
vis af fredningen se sidste stykke. ','
I. ,j,ll'" Qiel.1 __ • ø. a _•• OG.øwu- til ~, ...as. ,I

.... "'."Up ~eslftUtØ' ug IQr. .. bh"«- f!II SO tr..••
,..,.k'iY. nørite ,) ~. .. et.,. tl\4tdJl1ale 11"",.- .,...,~ ••
~ tlftbWtJW le•...t , 'Naer, _ .. ,... ....... , ..........

...... lfNUd', , •• e. 1 Un ftOC" tor RU'I.1d'MIIlI ....
I ~"'.u. kl~ .It.,. fJ'•...,~, ......... I~ -.a ...

1dØ1lt.uø ~4 .AWte- • __ ,.Wau.. b_ ... "ø".....,
kd.iøt ........... Utlfte. kt...... ut.tviat ... 1ft...........

~ t1ItI tl'otDl .....-me,- flfl"'."... ItQbem'lll fil " .. l.

I'-~



6*' Ol tAU'c. cmøl" _..ep1aua tor et.... t... III "tt ..

a.lA&... ekQ). 'cl\11o'" "U ..~:nt'4Jn at J,.·.'.al~ j til
~.nc,.. t.n"*'.. elUv 1 4. i, h&b .Jutl tJue kirk.ua-. tOlllftl.

P,r.dJ.l.lrsC.ft .keJ' wien ...... '.tn1IlI;.
tlek1u..:rtllt~l.1t14ta øl "-l.rclJ"a. DOlb •• "1-..' ...............

• ,,",- ar. a f1 ·H.Jrlu:l'aoa~,~ ..., u~ 1IQ4In, a"a lUl.u .4blft for pzwet __,
..., ~ll....""l\lgh.ud"''''_

~
1'1:t!llftl"lltt hor lltm!&h~tlWU·~d.1;tf"''' riel'ÅQtlllac1. II.08 tr ...

• 1~1l"'''' tUI! ·'r.I:..tll ~~w·å••Å;j.'~,,1.hVlOJOt:o~·1&1;& .1.3••1' 1 t~ •
• 1.. ~or hA'vel1s' vedkommende \~qtU4118 ,;fra',trcdningenden nordvest-

lige ~l, nemlig den del, som ligg~r udenfor en linie, der går pa-
rallel med stuehusets vestgavl i en afstand af 90 m fra denne.

Menighedsrådet for Herlufmagle sogn, den lo/l 1951 _~~

Hans Jensen Johs. Andersen. Edv- Nielsen.
Vald. Rasmussen". Aksel Magnussen.

Johs. Jørgensen. Johs. Larsen. Jørgen Tørs1eff.

IKrrkeministeriet har under 14/2 1951 t111aqt
deklarationen tinglysto

Deklarationen godkendt af fredningsnævnet.
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"DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01393.00

Dispensationer i perioden: 17-07-1996



REu. Nit 1393. o o ...... .
U D S K R I F T

A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

År 1996, den 17. juli, foretoges på Dommerkontoret i Vor-
dingborg af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf An-
dersen:

Fr.s. 18/96 Sag om opførelse af carport m.
v. på matr.nr.9 f Herlufmagle
by, Herlufmagle, Spragelsevej
23, 4160 Herlufmagle. på ejen
dommen er der den 5. oktober
1950 tinglyst en deklaration,
hvorefter ejendommen ikke må
bebygges yderligere uden forud-
gående forhandling med menig-
hedsrådet og Fredningsnævnet.
Ejeren har ikke pligt til at
følge disse myndigheders an-
visninger.

•

Der fremlagdes:
brev af 29. maj 1996 med bilag fra Søren Jensen,
tiltrædelseserklæring fra Storstrøms Amt og fratt nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
godkendte nævnet for sit vedkommende projektet, idet be-
mærkes, at godkendelsen ikke kan påklages.

Ulf Andersen
fmd.

/pj

eMiljø· og Enerwministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ -2 \ \ /-; - C'('C' I ~
Akt. nr. \ \-{ -

ilil i



....•• Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt

Vordingborg, den 19. juli 1996.

/~ /Wr-
Andersen
fmd.

• Udskrift er sendt til:
1. Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
2. Jørgen Bentzen, Lærkevænget 6, 4160 Herlufmagle
3. Suså Kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø
4. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, parkvej 37,

4800 Nykøbing F, j.nr. 8-70-52-393-6-1996
5. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
6. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-

havn K (kopi af ansøgning med bilag vedlægges)
7. Menighedsrådet i Herlufmagle, c/o Chr. Lock-Hasling,Fre-

deriks-eg, 4160 Herlufmagle
8. Søren Jensen, Nylandsvej 1, 4700 Næstved

•

tlll



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Fax: 99685202 
  Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk    
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 26. april 2010 kl. 13.30 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det statslige 
medlem Edith Marie Rosenmeier og suppleanten for det kommunaludvalgte medlem Thomas Palmskov 
møde på ejendommen på matr.nr. 2a Herlufmagle by ved Herlufmagle kirke, Spragelsevej 19, 4160 
Herlufmagle. 
 
Der foretoges: 
Fr.s. 50/09 jf. fr.s. 4/06 Ansøgning om tilladelse til opførelse af medarbejderhus og maskinhal på matr. 
nr. 2a Herlufmagle by, Herlufmagle. Ejendommen er omfattet af deklaration af 23. februar 1951, 
hvorefter der er bl.a. er forbud mod bebyggelse. Det hedder dog videre: ”Så længe administrationen 
henhører under de kirkelige myndigheder træffer kirkeministeriet - dog efter indhentet erklæring fra 
fredningsnævnet -afgørelse om nyplacering af bygningerog tillige om selve byggeplanen for disse for så 
vidt bygningerne…..skal tjene kirkelige formål”. 
 
Der fremlagdes: 
Brev af 7. september 2009 fra Herlufmagle menighedsråd v/Ove Jensen 
Mail af 28. december 2009 fra DN Næstved 
Mails af 10. marts og 14. april 2010 fra Næstved kommune 
Kopi af indkaldelse til mødet. 
 
Under mødet kom Ove Jensen til stede.  
 
Ove Jensen oplyste, at han ikke har modtaget indkaldelse. Ove Jensen oplyste, at bygningerne skal 
opføres i røde mursten, og at tagene vist nok skal udføres i røde teglsten. 
 
Nævnets formand opfordrede telefonisk ansøgerens arkitekt til at fremsende materialebeskrivelse, 
hvilket denne erklærede at ville gøre vederlagsfrit. 
 
Der foretoges votering. 
 
Der var enighed om, at den ansøgte bebyggelse falder ind under deklarationens bestemmelse om 
kirkelige formål. Der var endvidere enighed om, at fredningsnævnet kan godkende det ansøgte, hvis 
murene og taget udføres i røde teglsten. Det statslige medlem og det kommunalvalgte medlem overlod 
til nævnets formand at træffe endelige bestemmelse herom, hvis det dokumenteres, at såvel 
bygningernes mure som tag skal opføres i røde teglsten. 
 
Sagen udsat herpå. 
 



 
 
Kirsten Linde 
formand                          
 
Den 12. maj 2010 foretoges af formanden Kirsten Linde: 
 
Fr.s.50/09 jf. 4/06 fortsat 

 

Der fremlagdes: 

 

Brev fra arkitekt Helge Jørgensen med bilag. 

 

Det fremgår af ovennævnte, at  medarbejderhuset og maskinhallen ønskes opført i røde mursten med 

røde tegltage. Formanden erklærede herefter på fredningsnævnets vegne i henhold til ovennævnte 

bemyndigelse, at fredningsnævnet ikke har noget at indvende mod det ansøgte. 

 

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder, 

 

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,stk. 

2. 

 

Kirsten Linde  

 

formand  

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 Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
Afgørelsen må ikke benyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må afgørelsen ikke 
benyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret 
er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 12. maj 2010.  
 
Kirsten Linde  
 
formand 



 
Udskrift er sendt til: 
 
Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
v/DN Kristian Gramstrup. 
Friluftsrådet v/Terkel Jacobsen 
Næstved kommune 
Menighedsrådet for Herlufmagle sogn v/Ove Jensen, Hybenvænget 2, 4160 
Herlufmagle 
Arkitekt Helge Jørgensen, Riddergade 5C, 4700 Næstved 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, Stege 
Thomas Palmskov, Fodbygårdsvej 69, 4700 Næstved 
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