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Afgørelser - Reg. nr.: 01458.00
Fredningen vedrører:
•

Præstø Fjord Udsigt

Domme

Taksationskom missionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

17-06-1953

OVER FREDNINGSNÆVNET>

FREDNING I STORSTRØMS
EN.j.nr.:
OF.N. sag nr.:

AMT

02-01-1977

Lokalitet:

Arealer mellem Præstø fjord og
Landevejen fra Fakse til Præstø.

1036/51

Kommue:

Fladså

o ;'.I:t-!:

REG. NR. -1-4'-52.

353

/.~-12·!iJ,vø.·l~.

FJORD

PRÆSTO

"
l : 40.000

Interessezone:

Areal:

26 ha

Fredet:

Fredningsnævnet
26. januar 1951
Overfredningsnævnet
17. juni 1953

Formål:

Bevarelse

,

af udsigten

I

over Præstø Fjord.

Arealerne må ikke bebygges ej heller med skure, boder og lignende.
Skilte, master og andre skæmmende indretninger må ikke anbringes på arealerne,
og der må ikke foretages udsigtsforstyrrende
foranstaltninger
eller beplantning.
Fredningen omfatter fremtidig forøgelse af arealerne ved tilvækst af opgrødearealerne, inddæmning og lignende .

•

Ejer:

Privat

Pataleret:

Fredningsnævnet

·Henvisning:
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--------------------------------------År 1953,
af' mundtlig

1"

':\(.

, ,I

I,

,

•

den 17.

juni,

afs~bde

overfredningsnEvnet

p8 grundlag

skr-iftlig
votering
følgende
kendelse
i sagen nr. 1036/51 vedrørende
fredning
uf arealer
melluill Plæstø
fjord og amtslandevejen
Fnkse-Pr~st0.
I den af fredningsn'Bvnet
for Pr.'Bstø u.mt den 26. jdnuar 1:J51 ...fsagte kendelse
hedder det:
"Danmarks Naturfl'ednlngsforening
hul' fremsat
beg:BI'ing om fredning
af arealerne
mellem Pr:est0 ]'jord oe amtslundevejen
p8 stl:ekningen
fra HeI'Hldsbro til 40 kw-stenen
og r~~str':ekningen fr[-~ Bækkeskov Str:Ede
til strandhuGet
p~ Præstø Overdrov,
s~ledes
at frudningen
akal g~
ud p~\ forbud mod bebyggelse
og mod udsigtsfol'styrrcmde
fOl'an~ltal tningel, he rund er uds igt sfor styr'l'end e beplantning,
og s8.1eclefJ Q. t fredningen skal omfatte fremtidIg
tilv~kst
af opgløde&realer.
0f;;

beg33l'ingfm er- betSr'undet med, at den udsigt,
der haves fra amtslandevejen
over Pr-:Est21E'jord h0rer til de skønneste,
(er findes
på
Sj ~llund,
og endnu henligger
i det v.:e2bntlige intakt.
Hertil
l{omn:er
f~lgencJ.c forbold.
Vc;;d fnsts-:ett8lsen
(1.1' don i lov
om nfltur1'redning
nr.
140 7/5 1937 § 25 stk.
strandfredningskommissiol1

l fastsatte
anto.ges

byg601inie
må den p~g~ldende
i ov.;;rensstemmelse
med mr..trikuls-

kOl"tets ud vi. send e a t v~re gt:...et ud 1'r<:.l.,a t aftltan~, en mOllem Lirr.tsvej en
og f j orden ud fo r de n~evnt e to f;tr:ckn inf2;':H'var une er 100 m. Arealerne
omfCittes hereftel'
af' bcstemcelsen
i § 25 stk. l and& t punktum om forbud ikke alene mod bebyggelse,
men også mod udsigtshindrende
beplantning. Det har imidlertid
vist
~dg, at del' siden matrikulskol'tets
optc.lbel se er- clke t ti l v'l)kst af opgr'øde;.:r'ealcr
i en s:!ldan esr:.•d, <.l t cen
faktiske
a,fstand mellem amtsvejon
og fjorden
visse steder
oV3rstif'.8r
100 m. Der er en n'Erli,z(;c:nde muligh(·~d for, at Og':l~ c..nd.ce ,d "fl'edningsbeg':eringen om1'attede 8,realc:X' eftoI"ht;nden vj l blive forøgede ved tilv:ekst fro. fjorden,
æledfls at de med tiden lovligt
vil kUnl18 bebygees
og bE;plan tes. li'rednings beg:el':i.ngrm Ol' d c:cfor fo rroet s:;lecles, a t ogs~

.el
'j;;!\,

...

slIdan Gventuel arealfo!'øCelsG
~kal omfattet: af' freåningen.
Det belilJ3r'kes, at der i henbold til lov nr. 275 af 28/11 1928 er
fastsat
en bygt!.,elinie P;j 15 m Y'0~'11etfr a ::n:tsland eve j 0ns midtlinie.

'.'

2.
Af d.e af

Danmarks Naturfredningsforening

fredningEm~vnet,

at

fredningen

i henhold

anfor'te
ti.l

lov

e.;r'unde finder

om naturfredning

nr. 140 7/5 1937 J l bør g:mnemfør8s
s~ledes:
Arealerne
J!'jord. og amtsla,ndevejen
Fakse-pr::estø
PB str1lkningen
fra
til 40 km- stenen og p8 stl'.::ekningen fra B::Bkkeskov Str:ede
Iflcllem mG.
tr'. nr'. 2g ae 2ag B-oek1;:-ef.lkov
Hovedg~rd,
Everdr'up
strandhuset
p~ Præstø Overdrev
(skellet
mellem matr. nr.

mellem Pr,::est'2'
HeI'redsbro
(skellet
sogn) til
53b og 53a

P:r"~Bt~ K~bstads ID81kjord81') må ikke bebygges,
ej heller
med, skure,
boder o. lie:n. Ikke--nk13rnmende skurE') til In for kreatur.::;!' Of, fjerkr::e

m~ dog anbringes.
ger ro:} ikke
udsigtsfoH,t;yr
bepluntninb'
ved tilv:Bkst

ikke

."
II

adgang

Slrilte,
n:aster
eller
lignende
sknmmende indretninCLnbringos P!:l ar'3i,lerne,
og p8 ~-'l,realerne mt} ikke forctr;,gc2
~:ende fo ran s tal tni~ger-,
Fredningen
skal omfatte
af
til

herunder
fremtidig

opgr'ødecirealcrno,
indd:Broning og lign.
åe fTedede
i:::,real~r.

,

Almenheden

har'

Med hensyn til
den udsigtsforstyrrende
beplantning,
Bom ved fJ:'edningens ikrafttr':Bden
findes
p~ arealer,
hyor afstanden
mellem amtsvejen og f jorden er mel'e end 100 m, tr:B.ffer fredningsn:nvnet
:.":ienere
for hver enkelt
ejendoms vedkom~onde afgørelse
af, hvorvidt
bep12ntningen eller
nogen del af d8nne vil VB! e at fjerne,
og i b(;krDftende
fald,
hvilken
ersta tning der df-l.skal tilLflgges
ejeren.
Med hens~~n til den udsi~tsforstyr:rende
teplantning,
com nu fOI'efindes p:') arealer,
hvor c,Jf'sthnden mellem umtsvejen
og fjo:rden
er
mindre end 100 In og er .Bldr'(; end .1/7 1937,6'810e1' samllif~bf.nJtGmmelse
som j foranst;-~ende
-:::tyk;:e ?J.nført. Anden udsigtsforstyr'r'ende
bcple-ntl'ling PI] arealer,
hvor af8tnnden
mellem amtsvej en og f jOl'rlen er mindre
end 100 ID, fjernes
stl'::',ks a,f ejeren,
idet fl~dan bepl',n'tning
er foreg8et i strid
med naturfrednIngslovens
§ 25 stk. l nndet punktum.
Med amtsvejv'Esenet
p:;l amtsr~c1ets
vegne er der tl'ui'f8t
f0lg!::l1de
or'dning vedrørende
den beplantning,
['om nu forefindes
p;'\ amtsvej ens
skr~ninger
mod fjorden,
hvorved
bdmBrkes, ut en del p:J vejurealet
st~ende pil Gtr'æer t j ener' t.U beskyt tel se af
mod beskadig8lse
som f(.'Ilge Hf isskruninger

(

udsigt sfol'styr'rende
forøgelse
af ~rcalerne

vedkommcmde v\:ljskråning
fl':..l. fiord'2n:
10 piletI'~e,r

ved kilometerstenen
43 m~ buvules.
Det summe g~ld~r en rBkke piletr~er
ved foden af skråni,ngE.:n af amtsve jen nord og sJ7d for indkørselsvsj
en
til Bredeshcl,ve Hovedg~j: d. Disse piletr:B0r
ha! amtsvcjv-BuenGt
l'o!'pligtet sig' til
at st~vn0 i sektioner,
svarende
til
en 6-r1rig turnus.
Den
:;)vrige beplantning
PB den n.od fjorden
vendende del af amtsvejens
(-::rcCil
fjern'ds
eller
bes-K'~res er'ter n:er'm~~r8 for'handling
mellem amtsvejvæsenet
og fr'edninbsn -evnet.

""/

I,.

")

'"

e

3.
Fredningsn~vnet
n~vnet
mende,
dl;:;.

for

Pr~stø

af en' derfo!' bl.a.,
og hvilke
for'anstal

amtsr~dskreds

hvilke
tn.Lnger

I fredningsbestemmelserne

har

indretninger
der ID8. anses

gøres

p~taloret.

Frednings-

der m~ anses for sk'l:!mfor uG.eigtsforstyrren-

dog mocJefikationer,

30m er-

i;lnfCJr-

te ~fl1.""ved
ejend.ommene under løbe nr. 2, j, 8, 11, 12, 13 og 14.'
Ved €;:Y'statnings fastaætt8lse
er der taget hensyn til,
u.t fredningen ikke [;ø1' noget indgrob i den hidtidiGe
anvt~ndelf'e af 8.reF,.dern6.
J!'or landbrugsb,realers
uden dispensa tion at

vedkomr.:ende har der hid til v,eret ~dgang til
opføre de til lc.I,ndbr'ugserhve1'vet
nødvl3ndige

bygninger,
jfr.
nutuJf1'Gdningclovcns
§ 25 stk. 3 sammenholdt med ~tk.
l, første
og andet punktum. Denne adg&ng el' hidtil
ikke benyttet
og
kan faktisk
v;....
nnkelig
udnyttes,
på grund af jordbundEms fugtighed
SOffi
fl;llge af arealer'nes
lave boligGenhed
ved fjorden.
Det ved fr2dningen
indf3rte
forbue rr.od beb~'g('::'t~lse har derfo:r- kun en ringu øJmnomisk betydning for landbl'Uf,serhv(';l V(~ts vedkolr.rr;end(~, hvorved b,~m~rkl:s, at
ifølge
fr8dningsbe8tema;,':)ls€rne
el' anbringelse
af ikke-fJk:i3mmenlle skure
til l:e for kreaturer'
08 fjerkl''B
tillD.dt.For de areulcl's
vi~dLommende,
hvor afstanden
mellem,o.mtsvejcn
0t€; fjol-den
er over 100 m, har der
hidtil
vJ.lrct muliihed
fol' b':rlantning
uf enhver ~u't, ml,dens area.ler
med mindre af8 tand mellem c-tmtsvej en og f j orden ik1{c m~ bcpl[~n t es p?;.
udeigtshindrende
mbde, jfr-. lovEms § 25 stk.
l, ttndet punktum. Det
ved fredningsbestemmelsern0
inc1f?-rte fOl'bud mod udsigtshindrende
hepl~ntning
på førstn'Bvnte
t=J..I·ealer, (hvor' nfstanden
er ove!' 100 m) ,
skl;mnes lieGled es a.t være af u v-e(~ entlie
økonomi sk bE:tydning fo.r: (; j er·ne af disse arealer.
De eJstutninfsbe10b,
som er tilk~ndt,
fremg~r ~f det nudcnfor
uncJer l,:,be nr. 1-25 anf.:n-te.
Du sIJ.lr.:lud<.'l
el'statYlingEn"
ano.r'(-..I.0u1' 2750 kr.
Da sagen ~~k0nnes at have 0'v0l'vojt::nde betyoning
for turioter
med
bop~l uden 1'0 r Pr'.-estl3 ~)mtsrqd skreds,
dele v:ere at udrede ::'l.f statr3kasG0n

vil

er statl1.lngerIl-v to tredj <:;02: e11 tredjcG'Vl
uf Pr,:Est0 amtofond.
b.f

Hel'v-ad b em:el"kes, at der ik:X8 l;li vel' at ud red e nObE:Jl'lE:rstatning
for
fI'ednlngen
af de arealer,
~~omE;r beliggcmde
i J:>:r':est0kø'bstadskommune.
Frcdnine.::en omfatter
arealerne
JD81lem amtsvejen
og fjo:cden lmder
fo.llgende e jfmdomme, idot lo.lb~; nr. 20 dOb undtages
fra fredningen,
og
i det under llllb(:j nr. 7 kun det der [,nførte
f!.real f1 ed(-:s:

~~~~~~~E_~~~_~2~~~~~3_~~~~'
l) ma.tr.

nr'.

33b og 330

tilh0rende

pc.u·cellist

Jørgen

Jøl'gensen

og v::er-ende landbrug
i forening
med andre matr. :<11. Bjeren har p:r'otesteret
mod frednh'lgen.
Afstanden
ffiellem umtsvejen
og fjorden
er op11l~lt til C!"j.• 110 m. p~ det j.nteressel·ede
ul eal,
som el' p,\ CU .• l td.
Lmd, forefindes
en (;"f.tlnmelfru6tha.ve
og lidt
hegnsplantning,
B,lt i
n~lneden af amtsvejen.
Der vi l V'llre ut tilll!gge
G j el'en
Em ers tatning
af 250 ler.
2) matr. nl'. 33a ttlhørende
parcf::llist
Hans Chr. Larsen og v::erende
•
landbrug
i forening
med ~.::ndre matr.
nr. Ejeren har p:rotesteret
mod frednin~en.
p~ det interesserede
areal,
Bom er p~ ca. l td.
lGud, e~ der en huve ob et for ca. 30 hl Diden opført
og udvendig
med. hvickalket
pap bekl-ed t bræddehus,
11 vori forefindes
beboelse.
Afstanden
fra umtsvejen
ti.l fjorden
er oversIt
rnindl'c L:nd 100 m.
Med hensyn til
br:eddehuset
bes temrJ:tis, a.t dette
m4 vedligeholdes,
men ikke m~ tilbyggus,
ombyg~es 81181 fornyos.
DGr vil Vtll'e at till'Bgge
djeren
en erstatning
p~] 200 k.c.
3 ) matr·. nr'. 33d og 28e, tilhørr,md e fLoker Kris tian Ludvig Petersen
og v-:er(mde landbr-ue; i forening
med andet matr'. nl. Ejeren
11::11'
P10te stere t mod fredninGon.
P:1 F.l.l'ea18t fore.fi.nd es (,;u hyld e busk 0t:. et
poppeltr'll
samt tle I"Ekbn' p'Ble til
tørring
af fiskegarn.
Afotanden mellem E~t~vojen og fjorden
er overalt
mind1'0 8nd 100 m.
D~t bestem::','s,
ot fr,,-'dningen ikke skal fratagu
den til enhver tid
v1!I'ende ('J j er af (.,;j endomm(~n den I'et, Bom i henhold
til natur i'1'f:;d-

•

ninaslovene
§ 25 stk. 3, hnves til opførelse
af de til fiskerierhvervet
n~dvendige
byzninger,
lizesom
stejlepludsan
m& bibehold~s •
Der tilleggas
8jeren
en erst~tDing
p~ 100 kr.
4) matl. nr. 28g tilhørende
~rtejdcm~nd
Akuel Christiansen.
Ifølge
matri~ulskortet
grBnser ujendorrmens 81'oal til
amtsvojen,
som g~r
i fjor'dkantEm,
s:)lcdes at ';jendomrron ikke ofter
ko:.rtet fJkulle
have areal mellem ~mtsvGjen og fjorden.
Men fnktisk
hører der
mulic;t et ul'c::u.l mellem amt SV(ljen og fjo1'dvn til
ej endommc:n. Dette
areal
best~r mest af opgrødeureal,
og afEtanden
mellem
og fjorden
er langt under' 100 m. Bjeren h E... r il{lre givet

amtsvejen
behørigt

møde unå.er Su,e;en.
Herefter'

,..

vil

der

ikke

V,Br'e a t till

egge (..jeren

nogon

erstn tning.

5) mutr. nr. 28a, 2dc, 28d.
28a ej0s af' bal'on A.G.T. heedtz-Thott
af Gaun;zi og udgø:r' et lr.;.ndbl'Ug, 280 af a1'b8jdsmand Niels Peter El1vard Hansen og 28d af
arbejdsm~nd
Lars Peter Jensen. If01g~ matrikulskortet
h0rer der
ikke til de 3 c;jenrJomme nOGet areal
mellem ELmtsV()jcn og fjorden,

men fakti

sk forefindes

s:j dan t areal

ud fo!' de P~G dlchmd u '~j0:J.dor.Jme.

Afstanden fra amtsvejen
til fjorden
er overalt
l~ngt mindre end 100 m.
DeJ: er uklarhed
med hen cyn ti l e jendomsr'et ten til
dette aroul,
i ~J(]t
ejeren af 28a gør geldende at vare ejer Qf hQ10 arealet.
Ej~ren sf 280.
har' f."rst ove rfor n:evnet apl,ye t, at f''l j erne af h ans I";: j end om ikke h:.lT
ejendomsrf.:t men lrun bT'ugsret til den :p;'~[';Dldende del af aruL.let,
og at
han ikke ville
pr'otestel'e
mod fr(~dningnn og ikke kr"lJver erstatning.
Senere hår han (sagens bi lC:'b ~3) udtul t, at han mener ogG;~ at 'i'p.rf) c j er

e

•e
,..,

af den P:]l~ eld end f.; d el nf arealot.
Ej Gren af 280 har form,mtl ic; den orfatt191f:e at vJ'Jre ujer af en del af areulet.
Han m~ antages
ikke c~t
ville
mods P.tt e sig fH3dningcm. Hj eren af 28CL samtykker' i fr(~dningen
uoen erstatning.
Efter
don stilling,
e,jerne af de '5 n~"Bvnterratl. nr.
som anført

statning

vil

d er

ikkE:: V1:lre at

till

-eggo d cm nogtm 8r-

6) matr. nr'. 2ab tilh~I'\:mde
køllmnnd Peter Albert de Beetz-RaSIDussen,
Ammendrup pr'. Al1er~lev
og udgør ende et hucm-;andr1brug. Det i fH~dningen interesserede
are8l udeør formentlig
6790 m2• Afstanden
fra
amtsvejen
til fjorden
er' overalt
mindre end 100 m. Ejeren protesterer

•

h::tJ:'i.nd taw~t,
for fr~dningen.

mod fredningen.
Der vil V-Bre at

tillBgge

ejeren

en erstfltning

p~

~OO kr.

7) matr. nl'. c.:Ha tilhør'ende
par'cellist
Hnn~ Sophus Hansen e,f B:Ekkeskov
Strand og udgørende
et husIDnndsbl'ug. EjGrcn har uden flt k.ræve
erstatning
samtykket i fredningen
nf det p~geldende areal,
der
beligE,ende mellem dwllet
til 2ab og en linie
f:ra 40 l:m-fJtenen
amtsvej en p::trallel
med n'1lVTl
t e f";k~..d.

er
PB

8) mat!. nl'. 2ag, 2ao tilh0ren de i f'2llgu tingbolsn.tt
ost land br'ugsministeriet
på st~tens
v~gne. Afotanden mellom amtsvejen
og fjorden
er
ovural t lanet
mindre end 100 m. Lana. brugsrnini:-j t(n i et hU.l' ikke bi vet
IU.,:,de.Laur'! tz Larsen - indchr'ver
af l"cstaunttion':m
"Elnns Mincle"hal' overfor
n::evnet opl:vst,
a t han hc,'1.1"'
købt a:t'eal-.;t. Han 11,.1:' s~~m·tykl.:et i fredningen
ud en (;l'S ta tni~-lC, n:ir den hid til
v.erendc) l'et
til opstilling
af bad~ bl'O ob b:·,tdehus ude i f jorden H;:~~ Li bU!101 d es.
Det b0nt~~1l;n.('js derfoI',
8. t n-evnta
ret til opstilling
af badebro
uue
og badehuS; i fjorden
respekteres.
9) matr. nr. 2b, 20 og sydligste parcel af 2a, tilhørende
fru Else
Trook-Jansen
af Bækkeskov , som har samtyk1ret i fl'0dnin[;nn uden erstatning.
If'Zllge l~.~ndbrugsministerie·ts
skrivl'..:lse af 3/10 1942 er

6.
matr.

nr.

2o,

2b og 2a fredskov,

jfI'.

lov nl'.

164 11/5

1935 § 31.

Imidlertid
er de arealer
af disse mdtr. nr.,
som ligger
mellem amtsvejen og f jorden, ikke bevokset
med s~wv og formenes hellor
ikke tiå.liger'e at have V1l1 et det, ligesom
den af nogen samme ejer ttlhørcnde

e

•
~

disse c...realer
ikke ligger
i n:Erheskov. Afstanden
mellem amtsvejen

og fjorden
er overalt
under 100 ID, \.:1:jledes at arealerne
lTl~ ant'l.ges
at
v~re undergivet
beste~xelsen
i naturfredningslovons
§ 25 stk. 1, Rndet
punktum, om forbud mod be:r:,lnntning.
Herofter
findes
uer intot
at VJ3re
til hinder for, at fredningsbef~ringen
Gl tagen
til
følge.
Fredningen
sker uden elstatningsud.l'cde1se,
hvoJved b(~ID'cnkes, at Jstifternes
Landhypotekforening
,(bilag
46) har P;~lsV1et 8ventuel
er'statningsDum
udbetal t Hypotekforeningen

som panthaver'

•

§,j~1~~_El~_e!}~~~E;:l_!;?Qe'f!.!.
10) matr. nr. 28a tilhørend8
fru Else T~ock-Jansen
af Eæk~eskov, som
har samtyk1{et i fredningen
uden erstu,tning.
Matr. nr. 28a er
fredskov
if0lge
skrivelse
§ 31. Pii det interessel'ede
bevoksninG,
ae 2.fstunden
Der henvises
i JVl'igt til

3/10 1942, jfr.
lov nl. 164 11/5 1935
eJ.real forefindes
imidler'tid
iJeke flkovmellem fimtsvejen og fjol'u.en er under 100 m.
det under 9 nnførte.
Fredningen
sker ud(:n

el'statningsudredel
se, hvorved benrnrkes, at 0stifternes
Land-hypotekforening
(bilu:.s 46) hul' pås t8t:t eventuel
81"statninJsr3um ud betal t

•

til Hypotekfonmint~en
~~ompa.nthaver.
11) mat:r. nr. 28c tilh0rende
IILurer' Holger Nør'holm H.asrr.uosen af Sjal te
st:r-and. Den del af 28c, som lit:~;er mellem amtsvejen
og f'jolden
2
udgør' 5450 m • 1)1] et 30 ID bredt b-.x3l
te er afstandG'.1 fra o.mtsvGj€n
til fjol'den overal t 115 nl, medens c.:.fstanden p:j r':)sten af arealet
er fuindre end 100 m. p~ arealet
forefindes
et redskabsskur,
som er
til Eljendomsskyld vurdoret
til 900 kr. Ejerf.m har protesteret
mod fredningen.
p~ det forn-evnte
:50 m blede b':elte, hvor d~r nu er så :'~tor <;.fstana
IDI::l1emarntsvf;jen og fjorden,
at bebyggelse
mellem den i naturfredningslovon
§ 25 f;tk. lomhundlede
stI'Elndb:l62,elini.:::: og den i lov
nr. 275 af 28/11 1928 omhandlede 1u.ndevE.:jsby~~,;·~linie er tillcJ.dt,
vil lav beb:y-ggelse kunne ske efter
forud indhantot
godkende12e nf
fredningen "Evnet, hvilken
god l(~ndelse 81{ul omfa tte bebygGelsens
beliggenhed,
omfang, udseende,
højd8, udvendige m~.Lterialer· og udvendige farver,
ligesom n:evnet kan foreskl i ve, hvorvidt
beplantning - og d.a hvilY.en .- ekrJl for ctClger: vt:o bebygb'olsen.
Ovenn''Evnte

redskabsskur
må vedligeholdes,
men mfj ikke tilbygges,
()mbYt~e,eselleI'
fornyes uden n~vnets samtykke.
Der till~gges
ejeren en erstatning
p~ 500 kr.,
heri ind befattet
er-sta tningskrav
i henhold til nu turfr'edningslovens
§ 22 i anledning
af fox'sinkelse
af pf:ttllnkt bebyggelse.
12)

m.

nr. 28b tilhørende
amtsvejmand Bernhardt Petersen
uf
2
Tappe!nøje.
Arealets
størrelse
er 4080 m • Afstanden mellem amtsvejen og fjorden
er opm~lt til ea 120 m.
p~ det areal,
hvor der nu GI' s~ stor' ufstand mellem amtsvejen
og fjorden,
at bebyg€.:(;lse mellem den i natul'fredningnlovcns
§ 25
stk. l omhandlede strandbYeS'celinie
og den i lov nr. 275 af 28/11
1928 omhandlede landevejsbyggelinie
er tilladt,
vil lo.v bebyggelse kunne ske efter
forud indhentGt
godkendelse
af fredningsnllvnet, hvi.lken godkc:mdeloe skal omfatte bebyggelsens
beliggenhed,
omfang, udseEmde, højde,
udvendige materialer
og udvendige far'ver,
ligesom n:evnet lc"Lnforeskr'ive,
hvorvidt
bl.:~plantning - ol; da
hvilken - skal foretages
ved bebygt;elsen.
Der till<,(l~ges ejGren ~n
erstatnig
p~ 500 kr.,
hcriindbefuttet
erstatning
i henhold til
na turf'redningslovens
§ 22 i anl edning af forsi.n~: el s(; af r)~',t .enkt
byggeri.
13) m. nr. 28d tilhørende
tømrer Edmund Andersen af Sjolte
Strand.
2
Arealets
størrelse
er 5650 m • Afstanden fra amtsvejon til fjOl'den er ea 137 m. P~ arealet
er en have med frugttrBcr.
Ejeren
har samtykke t i fredningen
U0 en ersta tning p~i betingel se af', a t

•

hun må bibeholde
og et hønnehus.

haven og opf~re

et ledskabsskur

til

fiskeribrug

N'~vnet bestemmer herefter,
at haven n:~l bibeholde,
at et hønsehus
m~ opføres p~ det areb,l,
som ligger
mellem strandbyggelinien
og
landevejsbyggelinien,
hvilket
hønsehus'
udseende m.m. skal ~odkendes af n.evnet inden opførelsen,
at ejeren skal b8vare beføjelsen til i henhold til nuturfredningnlovens
§ ~5 stk. 3 ut opføre
et redskabsskur
til fiskeri brug, og at n:uvnet kan for'eskrive,
hvor'vidt beplantning
- og da hvilken
- skal foretages
ved høneehU6et og rodskabsskuret.
Der vil s~ledes ikke VEre Rt til1~ggo
ejer'en nogen el'statning.
1--4) m. nr. 28e tilhørende
f.Lr.ker Ejner Nørholm hasmussen af Sjo1te
strand.
Arealets
s tø!'! el se er ca. 2295 m2• Afst~,nden fra amtsvejen til f jorden er 135 ID. Pi) arealet
fore findes en beplantning
a.f 8 blommetr~er,2
'æbletr::eer og l kir'sebllrtI'tl.
Ejeren h::tr samtykket
i fredningen
uden erstatning
p~ betingelse
uf, at han mf:lbibeholde

.'

8.
denne beplantning,

og

[I,

t lL'3n

GJ:~

opf0re

et

ikke

over

3 m hø jt

rod-::,J?nbo-

skur til fi skeri bl'Ug.
N~vnet be stemm er herefter,
at e jeren m~ bi beholde n:evnte b(,plnntning, og at han sk::;,l bevure befø jølsen
til i henhold til n~·J.tu::('fredning8J.ovens
§ 25 stk. 3 at opføre det p8g1l1dende l'edskabsskur
til
fiskeribrug,
da hvilken
v.:ere at

e

e
e
..

ol

15)

og at nBvnet kan for8skr'ive,
hvorvidt
beplantning
- og
- skal foretages
v8d redsk~bsskuret.
Der vil s81edes ikke

tilL~gg8

ejeren

n0tSen erstatning.

nr. 19 tilhøl'E::ndE: pCtrcelli st Alfred Mortensen af J::egersbor'g,
Bredeshave
Strund pr. Tappernøje , og udgørende
et lo.ndbl'ug i
In.

forening
med matr. nr. 12a ibd. p~ d0t interesselede
nreal forefindes
i n'.s.rheden af amtt"3vejen 10 frugttrXler,
alle sytZfJligc.:, og
e j eren har erkLerEit , at trBer ikke kan vokse n:u'merc f j ord8n. Af'
det interesserede
CJ.real liggE-1::i'ca gOOOm2 s.jlødes,
at ~fstanden
mellem amtsvejen
og fjorden
her er mindrd end 100 m, og ca 3000 m2
udgør rørskllrsareal,
hvor- ufr:;ti-md.en m011em amtr.:vuj(m og fjorden
er
mere end 100 m. Ej~ren har protesteret
æod fredningen.
Der vil v~re at till~gge
ejeren
en erstntning
~f 200 kr •
16) matr. n~. lab tilhørende
if~lge
tingbogsattest
fl'økn0rne
Laura
Sparhol t og Emma Sparhol t, som rwr erkl -eT8t (lt have sOltrt lOb
til Huns .Pedersen af Bredeshave
St:r'r.md, GOUi h;:r gi vet rrJ00e fOr
n:evnet. Det af fredningsbeg'~ringen
omfattede
8.1'eul udgar 7245 me:; ,
2
heraf vandløb 165 m • Den lBngst~ afstand
mellem amtsvejen
og
fjoldt:m er- 81 m, heri ibel'egnet
rørsk::er. :l!'or' ca. C. ~..\r[3iden hur
.Pedersen tilplantet
et ca l~ m bH~c1t b:cl tel:.mgs
:Lmtsvcj on med
r)

•

frugtbusko
til læ for
Der vil
17) matl'.nr.

og blommo- og kirseb:BI't:r Bel'- SE.mt op±":n·t ot trJ3fJkuI'
krea tUH:I'. Ej (:)J"(m hi:-..:.r
pr'o t N1tl:lre t mod froclnin,j.m.

vøre at till~gge
cj~ran en erstatning
~f 200 kr.
10a tilhø1(md~j fr-øknern0 Laura. Sparholt
og Emm:.l. Spa:rholt.

Det interesserede
ket i fredningen
18) matr.

nr.

la

:3.real ud D!?! l' ca.
uden el'Dt8.tnin{...

tilhørend(;l

godsejer

2 tdr.
Poul

lnnd • .Ejelne

Albert

h3.I' samtyk-

:1!'ugmannaf Brod~)s-

havegård og Udr~0renc:e et lu.ndbl'"ug i f'orenins
med r.mdr,) mntr. nr.
Det araa1 af la, der er- intere:3s(jret
i fredningen,
UdOH' 4 fra
hverandre
adskilte
p8.rcell~r,
P:~l hvilke
:-.d'f'Jte;,ndenmellem arotsvejen
og f j ordcm ove1'[~l t er una er 100 m, bor'te et fr',.:.,d en dfl1 tl.f den
sydligste
parc01,
på hvilken d81, som er pA ca. 1400 m2, afstanden

9.
mellem umtsvojen
og f jo !.'den i::r over 116 m. Ejeren og øn panthaV(;I',
l p,ge Bendi:x-Krogh
af Sk~1.nderbo rg, hf:lr pr o te s teret
mod fI'~3[lnirl,:~8n.
Der vil v~r~ at tillægce
uj~ren en erstatning
af 300 kr.
19) matr'. nl.
1m tilh-:,rel1oe
f'l'U Martine Jensen som E'::Brejo Ob udgørenae
et l~,:ndbrug. Ejeren
hal:' Ramt~rkket i fI'C)dningeh ud~m (-'1 statning.
Overfo:crr.yrtderiet
pt1, ,':".1teventuel

tyr-er af 5 pB.ntebreve har u(;dla(t
ex'stf ..tning udbGtales
til
OVGrfolmynd(;1iet
sam

bOf1

p8?tf.~nd
(l)ilat:

45).
~fter
omst,end.ighederne
findes
der ikl':e o.nledning
ersta tnj,ni!:.
20) matr. nr. 11, 2k, 21 tilh,z,r(:;·nde amtsr<, dsmedlc:m,
ri.ksen
mindre

til

at

i'i skej.'

tilkonde
Axel Hen-

Afsttl.nden meller.: amtsvejen
og fjorden
er
end 100 m. P!3 ;'.r'p,alet ligger
en 1)ldre grunClmurc;t bygning

.:lf

Tappern9Jje.

og forefindes
større
tr~Gr.
EjGren har protosteret
gon. D0t følger
af bestemmelsen
i nutulrr~dningglovuns

mod frednin§ 25

l,andet
punktum, at dGr ik1':e uden fredningsnævnc)ts
s",mtykke
må anbl'inees
yderli,:;ol'C
br,)pll:ntning,
hegn eller
andet,
(lel' kan
v'eI'e til h ind er f'or c Gn fri ucl::..::igt ir a :.:.mtoVG
j(;}n. Af nævnte lovs
§ 25 s tk. 3 f?'lgel end vie: er€: , at oj oren ik){e uden dil?ponsation
kun opføre
andre end (le:: i'OT' landbL'ugs-,
skovbrugseller
fiskeristk.

"

erh var'VE; t nød vt:nciC;8 b~rL:ntngsr. Da arualet
all ere'le er be bYZEet
og er af' d.nge omfang, fil1/2(·n nævne t herefter
iJ.rke tilFJ tr~kkelig

•

nnledninG
til
at frede arealet.
parcellist
Karl Kristir;l,n Olsen,
21) matr. nr-. 2i og lQ tilh,:ll'enr]o
Bredeshave
St:l:.md, og Ude:01'iJnd~jlClndbl'ug i forening
m~d andre
ma.t!'. nr. Af'sttl.nden mellGm c.:,rntsvejen. , og fjorddu
e1 f'. s. v. u.ng81
12, hvis st0rre18~
er p~ C~. 4000 m~, ov~ralt over 116 m, og
f.s.v.
angr~l' 2i, llVis størrelFIe
er rin~,e, OVt.c;:l.lt undr)l" 100 m.
Ejeren h~u'ik!":t:::givet I!!?Jde under s:J.gen.
Da ejeren
- s-k:mt lovlig
indva,rsling
er sket - ikke h~J:' e;ivet
ml1'de, vil der- ikke være at till egge ham erstatnin{:;.
e'iJ~dejGr Henry Huncen, Neble pr. Lundby,
22) matr. nr. li tilhøI(,;nde
og udgOTr):nde et ll:tnrlhrue i forening
med matl'. nr. 2e ibd. Afptanden reellE.:m ;lmtsvcjen
og, fjorden
el' under
100 m. Ej()l'''en hal' ikke
giV8t lJj(3de under s<:.:gun.

,,_

'ti,

,"

23)

Da ejeløn - 8kcmt lovlig
indval'sllng
el' I:iket - ikko;; ha!' givet
møde, vil der ikko v~re at tillægeu
ham brst8tnin~.
ma.tl. nl". lk tilh0rende
k(~bmf_mcJ. Gustav Pet<:.:rsen af' i>redoshave
Stl'and (tidliGere
Johann8R Christhm
Petersen)
og uctgørende et

l'

10.
landbrug

i forening med ma tr. nr. 2f i bd. Matl'. nr. l~ httr en støt·ralse af ca. 14600 m2• P8 et areal heraf p~ ca. 3000 m2 er afstanden
fra amtsvejen til fjorden 100 m og derover, og af dette arenl er der
1800 m2, hvor afstanden til fjorden fru ~mtsvejen er mindst 116 m.
Der vil v~re at till~ege ejeren en erstatning af 300 kr.

I

24)

matr.

nr. 530. tilhørenae

Pr~13:·:;tøkøostadskommunc.

Denno ha.r

sam-

tykket i fredninben
uden erstatning.
25) matr. nr. 53b tilh~:cende parcellist Hans Christensen og udgørende
et landbrug
i forening
med miJ.tr.nr. 50 ibd. 1.)!Arr.atl'.
nr. 53b er
~ldre bebyggelse,
og ~er forefindes have. Ejeren hur protesteret
mod fr'edningen.
Da ejendommen har ældre bebygcelse
og have, 06 da arealet
efter
sin belJggenhed
ved eruns en af det omr(ld e, som bcgJ3rE:.s
fredet,
ikke sk0nnes
af s--eY'lig betydning
for fredningsomn1det
som helhed,
finder
n.evnet, at der mod ejerens
-protest
ikke er tjlstrækkelig
fø ja til at IDGdtage matr.
nr. 53 b under' fredning(;n.
Det bem:eY'kes, at af de panthavere. som l>.<r givet
møde t;ller h<1.r'
rettet
benvendeisE:
til n~vnet,
er der kun rejst
indsi2:elf10
som foran
nærmere [1l1f~rt."
Konklusionen
er,s~lydende:
"Arealernø mellem P!'æeti~]ljord or.; amtslb.noevejen
Fakse-Præstø på
str.:ekningen fra Herr·!'.;dsbro til
40 km-stenen
O{; YJ1j str:-eknj.n,i!;t.ln fro.
B:ekli:eskov Str:Ilde (skellet
mellem matr. nr. 2g og 2ag Bækkeskov Hoved-

.'

gl)xd, Everdrup
lem m~tr. nr.

sogn) til strandhuoet
r:j Pr'l3stø
Overdrcv Q skc:llet mel53a og 53b Pr~stø
købstads
markjorder),
hvilke
arealer

nET'm'cre er anførte foran under Lllbe nr.
o~,enfo r bes temt.
pf:ltuJ.erett
en tilkommer

1-19 og 21-24,
fredni.ngsu·Evnet

bør fr'edes
fOL' Præstø

som

amtsrfldskreds.
Der bør petul es de foran
omhandlede
erstatningsbeløb
statskassen
og 1/3 af Præstø
amt8fond."
Kendelsen
er forelagt
over·fredningsn'.uvnet
i medfør

med 2/3

a.f

af naturfred-

ningslovens
§ 19, 3. stk.,
hvorhos
den e:r indC1nket af' parcel1ir::t
Jøre;en Jø:cGens8n,
pc..rcellist
Hano Chr. LUI'sen, fisker
Christian
Ludvig
Petersen,
murer Holger NC'JY'holrrl
Hasmu':lsent umtsvejm~md Bernhardt
IJetersan I t<?Jmrer Edmund AnderEen,
fi sker }~jnar Nørholm Rasmussen
og pa.rcel'list
AlfrE:ld Mortensen.

~:tt

",
",'

ll.

",

"

..:'

r'

,

Overfredningsn'.Evnet har den 22. m~j 1951 besigtiget de r;,jg.A.")ldl;n~e
..
- ..
arealer og forhandlet mer] de ankcnde og andre i sagen interess-e-rede.
Med fisker Christian Ludvig Petersun, s~m ~0m~rk0de, at der p~
arealet foruden den i kendelsen n~vnte beplantning findes to kirsebærtl·.:eer,
opnåedes en forligemllssig ordning_ Det tillades ham at anbringe et badehus ude i vandet eller i stranå.kanten, S/lIDtat rlante
2 mirabeltræer ved vejen. Ejeren tiltr4dte herefter kendeleons erstatningsbestemmelse.
Med tømrel' Edmund Andersen opnåede man lie::oled
es enighE:d, i 1et
ovel'fredningsn:evnet tillod ham flt bygge et eetetages hus pr) det fredede areal ef t er forudgående godkendelse af tegning~l' or; boliggenhedsplan. Ejeren 0nskede ikke at foretage yderligere baplantning ~f arealet.
Endvidere opnåedes enighed med fisker ~jnar Nørholm Rasmussen.
OverfredningsnJ~vnet tillader opfø.r'elseaf et eetetagco hus p~ arealet
efter forudg~ende godkendelse af tegninger og belig€enhed.s·lan. Der
givbs ingen erstatning.
Parcellist Alfred Mortensen fraf'aldt sin anke, efter at overfre<lningsnEvnet havde udtalt, at de J) tj e jend0mmcn v<erende frugttræer ikke
kr':evesf jernet •
Amtsvejmand Bernhardt PeterElen erkl::eredeunder forhandlingerne,
at han, G3fremt han kunne f& lov til at bygge et hus i een etage med
almindeligt tag og opføre huset i vinkelform, uanset, at den ene IEngc
kcmmer søv~rts stl'undbyggelinien, vil han kunne tiltr:-ndekendelsens
bestem~elser, herunder erstatningsbestemmelsen.
Han oplyste, at huset
agtes opført af almindelige handstrøgne, røde sten med stråtag eller
rødt tegl tag. Han ønr)kede beplantning fOran huset, h81 under et va.lnøddetræ. Husets facade mod vejen vil blive ca. 14 alen.
Da spørgsmt.llet om bebyggelse søværts den af f)trandfredningskommi~aionen fastsatte byggelinie henhører Qnder statsministeriet, har Overfredningsn.nvnet rettet henvendelse til dGtte om s&gen. Ministeriet har
derefter ved SkI ivel se til ove rfredningsn:.Bvnet uf 10. januar 1952 og
20. september 1952 meddelt den forn0dne dispensation fra bestemmelserne om byggelinier ved strandbredder under foruds~etl1ingaf, D.. t ejaren
tiltræder de i fredningsn~vnets kendelse ~f 26. januar 1951 v8drørende
(;j endolCrr.en
fB,stsatte bestemmel ser) herunder ers ta tn:!.ngsbest(~mIr.al~eI'.
Overfr-edningsnEvuet kan herefter tiltræde den i.1f ejeren for"0s18.ede ordning.
Da der ikke opnaed6s nogen mindelig ordning med parcellist Jørgen

·,

..

•

12.
J~n:'gen8en,parcelli~t Hans Ch:r'.Larsen og murer Holcer Nør'holm Rasmussen, h8.r man i henhold til natur'fredningslovcns § 20 (;;mmodet
taksationskommissionen
vcd.J.'øronde
naturfredning om at fasts~l:ltteden
de p:3g:eldendetilkornffi~3nde
erstatning ]Ja det i kendelsen angi V!lt:}
gr-undlug.
Ved en den 21. april 1952 for0taget forretning har taksationskommissionen fastsat erstatningerne s81edes:
parcellist JørgGn Jø!gensen
500,00 kr.
"
Baus Ch!'. Larsen
200, oc "
Det er ved taksationen forudsat, at der p~ arealet m8 OPS~tt8S
rørtraver og opstilles p~le og stejler til br~g ved fiskeri.
Overfrednine:;snævnet tilt:r":eCer
d~tte.
Murer Holger Nørholm I.asmuosen
500,00 kl'.
!)a overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltr~de det i frodningsn:evnets kendelse ~mførte, vil denne v~re at stadf~ste med de af det
foranst!.lendefølgende 'Bndrineer. Gr:enserne for de fredede arealer
er·vi st p~1 et ko rt nr. Pr. 104, som er vedh'Bftet nJ:il·v.srend.e
kt;:ndelse,
hvorved bemærkes, at der af mat:r'.nr. la El.f BI'edeshav(jGaard,
Snesere SOb~, kun er 3 10dc8r under frddningen.
T h i b e s t e ID rr. e s :
Den af fredningsnævnet for Præstø amt den 26. januar 1951 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer mellem Præstø Fjord oc
amtslanaevejen Fakse-Præstø stadf~stes med de ~f det foranst~ende
følgende ~ndringer.
I erstatning udbetales:
parcelli st Jør'gen Jør gensen , Leestrup stra.nd
pl. Fukse
500,00 kr.
parcellist Hans Chr. Larsen, Leestx'up strand
pr.

fisker Christian Ludvig Petersen,
pr.

F8.k~)e

Leestrup

200

,00

"

100

,00

"

200

,00

strond.

l!'akse

købml.indPeter Albert de Beet~;;-hasmussen, Ammendr'up
pr. Allerslev
murer Holger Nørholm liasmussen, Sjolte strand
pr. To.ppernZlje
amtsvejmQnd Bernhardt Petersen, Tappernøje
parcellist Alfred Mortensen, Bredeshave strand
pr. Tappern..,je
Hans Pedersen
"

rf

500,00 "
500,00 rf
200
200

,00
,00

ft

"

13.
godsejer Poul Albert Fugmann,

bredeshavegaard
pr.

købmand Gustav Petersen,

Tappern2je
BI'edesh~ve strand
pr.

Tappern(Jje

300,00 kr.
300,00

"

alt med renter 4% p.a. fri'1 26. januar 1951, til betaling sker.
Erstatningsudgiften,
ialt 3.00n kr. med renter udredes med 2/3 af'
statskassen oc 1/3 af Præstø ~mtsfond.
r f

.,
,

e
e
.
""
li

',"

f,

•

.
..~ L"

L.

UdskriftGns rigtighed
bekr13ftes •

J

,

~

Q

nr. 39/19,0.

l'inu':,:, paa sjJ:lllb.nu,

Gi?

~manu lvnl:l~t:, r i

(l.:.{-

v'lJ~
.. ntli,;-"- int~'lkt,

I
1\

~
I
'I.'

S ti~ll'.l

s ,.n i ~ 2) s Uc, 1. b.nu\ L punlc tUlU, om fo rbud i klU'

im1dl'~rtiu

vist

.
f11t:,

Ett

d,t"

. d '.m

:.:1

ElI

n~~mou

KORT>

01458.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01458.00
Dispensationer i perioden:

•

19-12-1990 - 04-12-2006

REG. HR.
OVERFREDNINGSNÆVNET

ILt S

Slotsmarken 15

8 .o o

LR/bop

2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18

Alfred Desdorf

Den 19. december 1990

Strandvejen 49

J.nr. 1036/51-1/90

4733 Tappernøje

Fredningsnævnet for Storstrøms Amts Nordlige Fredningskreds har i afgørelse

I

af 24. august 1990 meddelt afslag på bibeholdelse af en andedam samt beplantning på Deres ejendom matr.nr. 28 e, Sjolte By, Snesere. Fredningsnævnet gav
samtidig dispensation til hegning med et 40 cm højt hegn i perioden l. april
- 30. juni.
nævnet.

De har påklaget fredningsnævnets afgørelse til Overfrednings-

Afgørelsen er truffet i medfør af naturfredningslovens

§

34 jf.

Overfredningsnævnets kendelse af 17. juni 1953 om fredning af arealer mellem
Præstø Fjord og amtslandevejen Fakse - Præstø samt naturfredningslovens

§

46

(strandbeskyttelseslinien).

Det fremgår af sagen, at andedammen er et rundt gravet vandhul, ca. 9 m i
diameter og med en andeø i midten, opstillede andehuse samt lodrette kanter.

•

Dammen bruges til andehold på 20 - 30 ænder.

Andedammen er etableret i pe-

rioden 1983 - 89 i et strandengområde.

En mindre del af andedammen ligger på naboejendommen matr.nr. 28~,
By, Snesere.

Sjolte

Fredningsnævnets afgørelse gælder også denne ejendom, hvis ejer

ikke har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet.

Beplantningen er en lille klynge grantræer, etableret umiddelbart nord og øst
for dammen.
Hegnet er etableret på kanten af vandhullet og er et 40 cm højt trådhegn.

De

anfører overfor Overfredningsnævnet, at der fra gammel tid har været hegnet på
ejendommen som led i ande- og gåsehold.

()Lct
Fu 10-1

S,t\.))

~

I\{S

~6

~OO

ol

2

Storstrøms Amt har overfor såvel fredningsnævnet som Over fredningsnævnet frarådet, at der gives dispensation og anbefalet at den ulovligt anlagte andedam
retableres efter nærmere anvisninger fra amtet.

Dette kan gøres ved bl.a.

at fylde opgravede materialer, nu placeret søværts andedammen, tilbage i
dammen.

Danmarks Naturfredningsforening

har tiltrådt amtets anbefaling.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder, at både dammen og beplantningen er landskabeligt
fremmed det pågældende sted og strider afgørende mod de hensyn, der ligger
bag lovbestemmelsen om strandbeskyttelse.

Overfredningsnævnet kan således

tiltræde, at fredningsnævnet har afslået at dispensere til bibeholdelse af
andedammen og den omhandlede beplantning.

I betragtning af, at der traditionelt har været hegnet på ejendommen med henblik på andehold, finder Overfredningsnævnet

imidlertid, at der kan meddeles

dispensation til hegning med et 40 cm højt hegn i perioden I. april - I. juni, jf. fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor i det hele.

Fristen for lovlig-

gørelse, (retablering af andedammen efter anvisning fra amtet, fjernelse af
beplantningen samt eventuel nødvendig udskiftning af hegnet), fastsættes til

•

I.

I

maj 199 I.
sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets

Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

Lars Rudfeld
fm.

II

medlemmer.

IVlodtaget ~

U D S K R I F T

oq NaturstVrersen

"'«W-

A F

ir

FORHANDLINGSPROTOKOL
FOR FREDNINGSNÆVNET
STORSTRØMS AMT
År

1997,

den

Vordingborg

21.

af

januar

formanden

foretoges
for

på

7-

I

Dommerkontoret

Fredningsnævnet,

dommer

i
Ulf

Andersen.

REG. NR. 1'-\5~. 00
Fr.s. 42/97

Sag angående pleje af
arealer mellem

Præstø

fjord og amtslandevejen
Fakse-Præstø.
Der fremlagdes:
Brev af 5. december 1996 med bilag fra Storstrømt Amt, Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer

fra nævnets

øvrige

medlemmer.

Da formanden
tilladelse
Nævnets

ligeledes

kunne tiltræde det ansøgte,

gav nævnet

hertil.

tilladelse

bortfalder,

hvis

den

inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens

•

§

ikke

er

udnyttet

66, stk. 3.

Ulf Andersen
fmd.
/pn

Fremsendes

Nævnets
der

har

idet udskriftens

afgørelse
begæret

kan påklages

§

86

afgørelse

nævnte

Amt, Kirketorvet

skriftligt

til Fredningsnævnet

16, 4760 Vordingborg.

samt

myndigheder

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Klage indgives

----------

til Naturklagenævnet

fredningsnævnets

naturbeskyttelseslovens
Klagefristen

rigtighed bekræftes.

af den,
de

i

m. fl.

er meddelt.

for Storstrøms

kan ikke udnyttes

Tilladelsen
klage

tt

iværksat,

afgørelsen

kan

stadfæstes

før udløbet af klagefristen.

tilladelsen

ikke

udnyttes,

Er

medmindre

af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet
Vordingborg,

for Storstrøms Amt

den 21. januar 1997.

~An!:'!:fmd.

Udskrift

er sendt til:

1. Fladså kommune,
2. Storstrøms
..

Mogenstrup,

Amt, Natur-

4800 Nykøbing

6. Verner Larsen,

!

Haraldsgade

Naturfredningsforening,

5. Henning Nielsen,

e·

og plankontoret,

Parkvej 37,

F. j.nr. 8-70-52-78-1996

3. Skov- og Naturstyrelsen,
4. Danmarks

4700 Næstved

Brøderupvej

Fanefjordgade

53, 2100 Kbh.

Nørregade

ø.

2, 1165 Kbh. K.

24, 4733 Tappernøje
150, 4792 Askeby

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET

FOR STORSTRØMS AMT

,2 O JUL! 1999

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
TI~55370058og55371458
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 37 03 58

Den l7.juli 1999

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
'~
iD)Ir:(~ ·~,n',lJI
FOR
'~i~)ijl~1
tj\~wl\~
FREDNINGSNÆVNET

Lørdag
den
Vordingborg
Andersen:

17.juli
1999
af
formanden

I STORSTRØMS

1l{ 52 . OG'

AMT

foretoges
på
dommerkontoret
i
for
fredningsnævnet,
dommer
Ulf

Fr.s. 12/99 Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration
af 17. juni 1953 til etablering af buslomme på matr. nr. 2 aq
Bækkeskov Hgd., Everdrup.
Der fremlagdes:
Breve af 14.juni 1999 og 7.juli 1999 med bilag fra Storstrøms
Amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-52-9-1999.
Tiltrædelseserklæringer
fra nævnets øvrige medlemmer.
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav
nævnet tilladelse hertil.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyt1:et inden
tre år, jfr. Naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk.2.

Ulf Andersen
formand

4t

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.
Klagen 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 anderledes.
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT
Vordingborg d. 17.juli 1999
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4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55 361710
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UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

Tirsdag den 6. april 2004
dommer Ulf Andersen:

I STORSTRØMS AMT

foretoges på dommerkontoret

Vordingborg

af formanden

Fr.s. 1/04 :
Sag om renovering af fiskerhytte på matr. nr. 28 c Sjolte by, Snesere, Sjoltevej 46, 4733
Tappernøje. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. juni 1953
om bevarelse af udsigten over Præstø fjord.

•

Der fremlagdes :
Brev af 6. januar 2004 med bilag fra Storstrøms amt j. nr. 8-70-51-353-55-2003.
Brev af 21. januar fra samme og tiltrædelseserklæring fra lokalkommiteen af Danmarks
Naturfredningsforening.
Bilagene foreligger alene i kopi, idet sagens originale bilag efter det oplyste er gået tabt
under postforsendelse mellem det lokal valgte medlem og det amtsrådsvalgte medlem af
nævnet.
Endvidere fremlagde s tiltrædelseserklæring fra det lokalvalgte medlem.
Det amtsrådsvalgte medlem har telefonisk tiltrådt det ansøgte.
•

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet under hensyn til det,
som er anført af amtet i brev af 6.januar 2004, dispensation
fra ovennævnte
fredningsafgørelse til det ansøgte. Det er et vilkår, som nævnt i sanune brev, at husets
funktion m.v. ikke ændres.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. naturbeskyttelseslovens
stk.2.
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

e

Skov- og N atu:rstyrelsen.
J.nr. SN 2001
Akt. nr.

d

12.1 Vs ,Oot) \

52 --....Bil.

§ 66,

II
I

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 indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler
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 Storstrøms amt den 6. april 2004.

;1~ ~_

•

I

in?Andersen
formand

Udskrift er sendt til:
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkommite for Præstø/Fladså c/o Dorthe Nielsen,
Hastrupvej 14, Gishale 4720 Præstø.
Friluftsrådet, c/o Tage Johannesen, Fjordtoften 9, 4700 Næstved.
Fladså kommune, Pederstrupvej 1, Mogenstrup, 4700 Næstved.
Uffe Busk Andersen, Rønnedevej 39, Engelstrup, 4733 Tappernøje ..
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby.
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FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55 361710

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

•

I STORSTRØMS AMT

Mandag den 4. december 2006 kJ. 13.30 holdt fredningsnævnet bestående af formanden,
dommer Ulf Andersen og det amtsrådsvalgte medlem Verner Larsen møde på ejendommen
matI. nI. 1 g Bredeshave, Snesere, Jægersborgvej l A, 4733 Tappernøje. Det lokal valgte
medlem var ikke mødt.

FI.s. 3412006 Sag om beplantning på matr. nr. 1 g Bredeshave, Snesere. Ejendommen er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. juni 1953 om fredning af arealer mellem
præstø Fjord og landevejen Fakse-Præstø.
Der fremlagdes brev af 17. september 2006 fra Finn Zehngraf, brev af 3. oktober 2006 med
bilag fra amtet, ref. nr. 05-006771, kopi af indkaldelse til mødet, mail af 26. oktober 2006
fra J. Steen Petersen med nævnets svar af 27. oktober 2006.
Mødt var foruden ovennævnte to nævnsmedlemmer:
Jørgen Steen Petersen, Konkylievej 2, 2650 Hvidovre.
Finn Zehngraf, Jægersborgvej 2, 4733 Tappernøje.
For Storstrøms amt, Benjamin Nielsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Præstø/Fladså,

Svend Gravsholt.

Ejendommen besigtigedes.
Ejeren, Jørgen Steen Petersen, oplyste, at piletræerne er skudt op af sig selv.
Finn Zehngraf bemærkede, at han ønsker den eksisterende pilebevoksning fjernet, da den
hindrer udsigten til Præstø fjord. Bevoksning må efter fredningskendelsen ikke være over 2
meter, uanset om beplantningen er selvsået. Fredningskendelsens intention har været at
holde området fri for beplantning for at bevare en unik udsigt. Den tidligere ejer fik alene
tilladelse til at at bibeholde et antal frugttræer, således at al anden vegetation skulle fjernes.
Jørgen Steen Petersen tilkendegav, at han er villig til at bøje sig for en eventuel ny
fredning. Han forbeholder sig sin endelige
stillingtagen til en eventuel plejeplan for
området. Han vil ikke selv fjerne den selvsåede pilebevoksning.

~~-

JZI-

OV~~O

J

Svend Gravsho1t bemærkede, atforeningen gerne så den selvsåede pilebevoksning ryddet, da
den begrænser udsigten. Formålet med fredningen har netop været at bevare udsigten. Han
så gerne en passende løsning med Amtet eller den kommende plejemyndighed. Hvis en
sådan løsning ikke kan opnås, må fredningen tages op til revision.
Der foretoges votering.
De mødende nævnsmedlemmer var enige om, at fredningskendelsens formål har været at
bevare udsigten på stedet. Kendeisens ordlyd vedrører imidlertid alene udsigtsforstyrrende
beplantning. Den finder således ikke anvendelse på selvsået bevoksning. Jørgen Steen
Petersen er som følge heraf ikke forpligtet til selv at fjerne piletræerne. Nævnsmedlemmerne
henstillede til plejemyndigheden at udarbejde plejeplan.
Det lokalvalgte medlem har efterfølgende telefonisk meddelt, at han efter en tidligere
foretaget besigtigelse og på grundlag af sagens bilag kan tilslutte sig de mødende
medlemmers stilling til sagen.
Det er således nævnets afgørelse, at Jørgen Steen Petersen ikke er forpligtet til selv at fjerne
de selvsåede piletræer.

Ulf Andersen
formand
Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.
N ævnets 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.
Det 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 Storstrøms amt den 8.december
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A f Andersen
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2006.

