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144 Højerup Kirke REG. NR. j sG /
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5,0 190
1:4000

Gadejord
(fælles van~-
ina m.v.) 9/06-1954

Kommune:
Ejerlav
Sogn

Stevns 389
Højerup
Højerup

Dekl:1Kendelse
uatoMatr. nr..'

25/04-1951
2/12-1953

25/04-1951

"..

Tinglyst
dato

3 a
3 b
3 i

3 d, 3 f,

3 q,3 k, 3 r
~u..., o"'. ~t.31 og 36 3/12-1953

/

....._<~ 1:20.000

9/05-1951
31/05-1954

9/05-1951

7/01-1954

3/07-1954

F.P.U. . 20-04-1972... J. nr.. Reg. nr.: 389-5
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Fredningstilbud.

Undertegnede tømrermest(jr l.111y lansen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3.1

af U~()j l;rup by Og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: ",) dem del l' t.,(;.tl'. nr. ~ 1.som 'i7l'.Jn:J',jr.r.od
so~tlvej~n mOf! ~'Yd O? "om udg.;.r et b.~ltt: uf Ic. w bredde.b) d--n 0.01
af nw.tr, nr. 3 !.sou. gr·..;nsur uloli <.t.C~1\:ye kiI·k0E" .....rd :1 ii.Jjeru(, og
SOu udgar C:lt hzl te ...1' a 1ll":t~rs bredde.

sogn,

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ttr.l-.gge :.r·3~1. rn:? som huve Of' ut pl(.nt,e
h;,j -t ..,'IIlOf)Clf;)tl'..l~r 1 • r~:..l'·l'rle.

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

: 1 af u. ~~l'U;, by og sogn,
iuet 1·re..n1flf i.n ur [.;luondO Og (;-<:.. 1'0\' cft.~..t't·...lr\;nde ej e r.'(, r•• ! f~.1\m-
dOi!l.:uon,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
ci~;J;. 'rup menighedsråd hver for sig.

, den;:', / t. 1951

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~5 / t. 1951

Joi.!s •• iI·! s to iTcrSCl1.
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Fredningstilbud.

Undertegnedegaardejer Carl Frede Chr1stof'fersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3.e

af HØ J erup by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: et b.clte af' 30 meters bredde af matr.

nr. 3 .§;,llv11ket bwlte grænser op til Højarup nye kirkegaards nordra

mur ,og det nordre skel ai' matr. nr. 3.! i bd.

Fredningen har følgende omfang-:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefor'- og telegrafmaster o. lign.,
skure. udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~UIJilml~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

3 .e af Høj erup by og sogn,
-'idet l'redningen er gældende :for mig og eLtaeti'Ølgende ejere at: ejen-

dommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Hø j erup menighedsråd hver for sig.

Højerup • den 25 /4 19:1.

C. Frede Christoffersen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 25 /4 195.1

Hay- Schm1d t. Hans M. Jensen.

Johs. Kr1sto.f:fersen.
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Ma~r. nr. 3q,3k,3r, 31,36,
3d og 3f Højorup by og sogn.

.1 .• " I Nalurfredning-snævnet fur
Præste AmLsraadskreds.Anmelder:

. '.A.

<;:--te,;)·, 11 l. , . I· ./. I t. ~ J3
) 11 I- T I".,

"'l l II J, ,)~19J7 ..

• l

~ e k l a r a t ion •

..elokabet 1'l1Iøjeruplund ti tilbyder hened at ladø roretage l'iJl-

~ende l'redn1n~1
a) tIlatr. nr. 3..Cl. Oi~ 3~ lIøj..::rup b1 o~ so~n ml ikke bebygges. De ml

1kke beplantea på en sådan måde, ~t udsigten fra e08neveJen
til Hø3 el'u.p lJamle kb'kø h1ndres. Se at U.ll1i:S8 nedenfor.

b) f'.1atr. nr. 31· 0,1"31'[ ae3erl1~ bi og· :aO~Jl .m.3. 1kk. b.b,V58' •• Den pA
matr. nr. 31 nu et~\ende :t1økerh1tte ml dog b.vareB o,' ... 41.tge-
hold.e. Olllbygn~II&,.~l~'bYiD1q. ~& Dlb,ySn1ng ~J ~~.~)f.j\,~d otats-
miniater1eta t111adelse, Jfr. n~tur!rednln8slovena nr. 140
-,/r; 1937 f 2S, og !1Jod sa:lltYkkeat de~plitaleber03ttigede. ;jo til-
11ga nedenfor.

o) matrll nr. 36 at; 3.!!.0.;3.1: H,,~e~up by os; BO~Il,. eom ~r ~~e~Jt8-
ote. frødekovøtorp11gte1øe. ml ikke lder11,ere beb1i8es.

o. pi mstr. nr. 36 nu øt&ende bygninger ml bevares og ved-
li~eholaes. OmbY~ldng,. t~loygn1ni og ~bygn1Di må kun øke med
lii!~tBm1.D.18tel·iet. ~ill.adq.l8ejtr- ntltu.l'treQn1n~slove!l~ § ~,. o~ Bled
Damtikke at del)pl tø leberettig ede. t;e til11ge nedenfor.

Pi de under a-c omhand~ede ejendomme ml 1kke drives nogen
virkaQ~ed. Bom ved rø~. støj eller på anden mide er til ulempe
tor iiIJJeru.»oamle ~1r,lteog ,k1rk~å.rd eller for Hejcrup DIe kirke. '

og kirkeslr4. Parker1ng at biler Ol' tilladi. Pi ejendo~nen~ml
1kke grav •• grus, sten, Kridt o. llgn. ell~r anbr1Dgo. trans!or-
matorstationer, telefon- o~ telegrafmsster o. 11gn.- bortset tra
de t11 eJondo.meDe~06 dø nævnte kirkere orug fornødne ma8ter~bebo-
elac8voBne, okure o. ~lgn.Udsalgøboder ml ønl,ringes, meD dores
udGeende (he~und~r u~vend~~e farv~r) skal godk~ade8 at nedennævn-
te !redntngenævn.

For fre~nt~en krwvea in~~~ e~~t'~~Ag.

~k16rai1on_n, sOm er bl~nd~ Øl~· tor efterfe1aen4 •• ~er.
\ I

el t1DjllaeB øom hæftelse p~ eJendommene, dog uden udg1ft for
øjcrne.

Will""'W'Q!'" ''l''J'ii'"

6~/
.' ,/'
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Ma~r. nr. 3Q,3k,3r, 31,36,
3d os 3f Højorup b, og sogn.

Anmelder s

Naturrredningsnævnet fut
Præste Amtsraadskreds.

St,".'- "I
' ; I, I l: t ""J

) I \ ' ..\ }
, /, j •• ' 1/5-1Y3i' ..

~ El k l a r a t i o n.

",
)

;;)elskabet l'111øJeruplwJd fl tilbyder henad at .lade ,fl,)retage1'01-

6ende 1'redn1n~s
a) r.tatr. nr• .J..Cl. 0i$ 3.!. lIøJurup b~ o~ eo~n må ikke bebygges. Jle d.

ikke btiplantea på en eådan mAde, at ud8igten fra sognevejen
til Hø3el~t1p ~Qmle kb'kø hindres. So at ti.J.l1us nedenfor.

b) tllatr. nr. 31, ogl-jrf Hø3eru~ bi' og soan m~ 1kk' Dab,u,e. Den på
matr. nr. 31 nu e~~ende f1ek~rh1tte ml doS b•••re. oS'~.41ige-
holde•• ODlbysn~D&, ..ti~'blgp~. q& ø.vbygrdng ~l il:~I~.4.i, ~.dstatG-
miD1eter1ets tilladelse, Jfr. n~turfrednin~slovena nr. 140
'7/11931 f 2~. Og, med samtykke, ut de·,plitalaber>lt'tigede. Je til-
11ge nedenfor.

o) mstr. Dl". 36 08 .3.2. ,o~ 3.,! H"je~\lp by Ob øoC'n,.Qom er 1Ul~e:rka-
atet tredskoys!orp11gtelse, må 1kke yderli5ere beblggee.

De p4 sstr. nr. 36 nu Bt&endø bygninger ml bevares og ved-
li..;eho1des.Ora.b3~h1ng .. "..l.lbygn1llg0& n.Yb.,ygn1D4id kWl ske med
ut~tBa1n1ster1etB ~i11adelse Jfr. nuturfredn1~elove~~ § ~~ o~ med
øamtykke al dehpAtaleberett1gede. ue til11de nedenfor.

'Pl de under a-g omhaudJ:ede 'ejendomme ml 1kke d:t'1vesnogen
virk&~ed, Bom vad rø~. støj e.llar pA anden mAde er t11 ulempe
for HlJe~p i~~e ~irke 0« ~1rkegård el~er for Højorup nye kirke
og kirkeglrd. Parker1~ at biler .1' t11lad". PI sjendommen~"
ikke arav •• srus, sten, kridt o. 11gn. ell~r anbr1Di •• transfor-
mator.tø tioner, telefon- O,~ telegratmsster o. lign •• bortset fra
de til eJondommenaSo& de nævnte k1rkere brug fornødne master~beb~1
elseaY08ne, Gkl;U'~o • .lign. UdsaJ..tJ:sboderml anbrlD88a, men dere. .
udseende (her~~eX' uåvetuUd8 fSl-ver) øl,sl god"""adee at ned.flIUINn-

• I •

te rr.dnln~encvn.
101' tredrd.ll6en k..l'ævea iDJ'~~ .r~t"~J1i.

Deklarat1~a~n, øom er b1~~a, pse' tor eftertelaend •• ~ere,
.. t1A1ltaee SO~ hæftelse p! eJeadommeue, d08 uden ud~1ft tor

!
I.

!,
~\

)\
I'
if."

NaLurt'1'. N. PI', A.• 1. Nr. 6 ~~ /.
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Pl~aleretten har !r&dn1~an~vnet ~or Pr~8tø 8mt~r~dakredø.

b etyrel~en ror ~~!shabei Højeruplund, den ~
3. 12. ]953.

Hans li. Jensen JolU:l. Jensen t~. 'l'esdorpf'

N.G. Lielsen Andr. ...nderfJen Bay-Sc.ilCnhlt•

Axel Hanssen
h'l

Axel Nielsen Poul Hansen

~.eklar.t1onen el' godiu.mu1i af "ell:l!tabet lIøJaruplund8 ~e~ll.:ra.U·orsam.

li~, den 18. novbr. 1953.

Bana •• Jenøen

fmd.

"-~eklarat1onen modtagee og B9dkendee.
.0 ..

". Natu.rrr~dqingsnævnet tor ,d. 5~ J~Q.uar .1954. _.
~.. ,Præs1.ø,,Amtsraadskreds

Hay-Schm1dt. '. Johe. Kr1etoffereen.
, .

Indført i dagbogen for re I.s1creds nr. 20, ::Jtore-Heddince kabstan m.v.
:. ,J , .'

dren 7. jan. 19~4

''Lyst: l'ingbog beJ. Høj erup ..kt. Skab G nr. 44

j~f'vis't fr'r; 'tingboGen for sllvidt angår matr. nr. 3 f Højerup,

der ej es af Ga..1rll!'rede Christo:Cfersen •.

~.: lJegi timc.'tion forevist.

.'

, , .
Anm: imxux På matr. nr. 3 .9" 3 E. 3 E. og 3 hefter forud

••H ~.

servi tutter og pW1teg:iJld og p:":'.matr. nr.] k

og 31 hwfter forvn servitutter.
J.

,I

t
I,
:l(
II

ol#.
"I'
11J
/
iii,
i'~,
~,; e,.

Hay-Schmidt.-..,n
.J

f,· h T'

:.

-.l~ .. IL,

.11 ..

J~ ~fskriften~ rigtigh~d bekr~ites.

~ 'I ,n'f.'lrfninc'T,,/'i ,f'ITI1 P I 'Iop den 15. januar 1954.
P, Imt

: I 1~..}

.. , 1... "" I~jt. l ,/ ....'
\
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" ,Metr. nr. 3 ~ Højerup by og sogn

Anmelder:
Naturfredn1ngsnævnet for

.Præst., emtsr&dskreds,
Dommerkontoret i Store-
Heddinge.

/ 'Jttf. 3/. /I;'U'Y~'''.rY.
Jiellijllf.l'1.4;:ol :1 k••.... I )J '

1 wv 11..1.'. 1".0 ~t 1,') .i;l,:n.

w.\Q ~r t~K'\l:.tJ".tl.1~ lit A1.r.t.Qz1c1e'..1'J..'. "~Pl"i,)t...·Uu.n p~\ t.l,\lndo

tl'.4nlq af Ile" 4..tJ.t'.tlf't!1;v .• .t~- '.t ~.t.'1"~(j"'t:løa~'tl\de\~lr.JI21'1l.~ t1~

_J.ml .. 1\')t'41a'.n.l'. n n~Jlu"l,1' ~I o~ 'M~Ai

, Ar.,e'1,l)1i W!4"r ettl.::Io ..~d 14t' Jlillt. ro. :tt'. 3J:., ilio,m tCl'~':!H:1' 'Hl ,~) !lod

t\.)r.:l .U!i~I*J "J,,':l iU. l~fllJtilJ:'lA~ " .•7t.lø oiii~ liIi II ~;l.::'k:H.. b i 1!.1~\1 Alll ilu~l.l.11.,

(·ii :;:it!'.tlr',,3~ J,t.J., :gs ,~..):t ': ..111 roj"., l'lH. U/.,i,I", ~..\,.!,.. i.r •• d".~ ~.rdV'·.!.Ij;'.'" .,-
• . 'l .. J ,,~t·. '" . .' .' '"' ~,.),. I !.. l

U.",..' akdl',_.:'.rr:.a id. ::.f.t::-. ".Jr •. 3~ &~ ... &,w',t'!t\.1lel .. .aiSl1 tllii'ff', tø ltl)t(JhuttJ.

"'J~ ..!ac,·tli ..loU. <iH, ri!" :'1", .• ,,;; U'~lh1:io' d 11,~4.. ,:.1.· ~;.a::r\~af·Oi 4) flode V.:'I1. .rIU·fl?tlj~n t~. 'HIn. ':m\~",r • O'!tlUiI',r1.i.4':1. l:.o~n,';.,~.,) ~ I.L ,laJtU"I.I.);\

nw V~,!:-\''''d-ll Pt',~16\ ",-,g&.l"ct •

• ',,~t!l~.4111, liif; t&d..~"hJl '11 i{,,~~I'U'p. B~~ ~t.r1J:' '1'1". tom."llt.. JJI)&-
, .

a.veJ .ll.ia,4N •• ~ ,p·'1-crø.I.' ":,i~. ·41'.11'.0 DO,.A '\l'lrk~oUo4 •••

y.a re,. ".J .1~.r'4 ..~.n~~~.Ol" '~l~ ••p. to: n.J,~~pkAi.

kil"ke Gt I.:1.t:'it."h'cS .11.i" toø u.~.r\\iI~."illl. hl.Atu Q~ ~H·"".i&l\ri.

so~ ll'ø4l1iA~oA )(l"onta 1A.:tO,;l u,'~ut~1.n,.
tledaraUo.a..,., .0_ Ol' b:l.nd0f.U!O 0$01 1.',)1/ li\rtll$..t.l'Jo~~.~h.111 J fil'.

!("".f~t ..... tl~3'~'.lli.ti .ilaAJ h~ttH.le..j) p~ iIJ.1I,md(1'1'4t':\oll ·.lQ..s; ~'::'II>~ l.I.~~ltt.
" ,

! .t.,nall' •• ~.(J.'Ui 1I0lt1.1t..W13u.r .4.".e ,...."...l.\.rlb·C.tl.>: ••• "'.1' t~'1: 1"1lA,,,';,~WVi~'. ~ {Ol' fl'l.Uut.w ~:I$sl:,Alhkri;'~'1

~ tiIJ.n~"'DllUll$\:let1!l!rl.d nV·>l:.t' l~~.f' f,lle;.

lAl.wn~. "",li :d:11Øi h', \"\'0111 • .1'" h&.'J.!Ji'IH UrL(~'<C1l". ,:. t.U·Il".U,~& 18;...01.....

.beder, trllJffer lej rkeminj stcn'l(jt dor~ u,mset n,r;~'v'PY'prl(l("'>
N~tUl"fr N. Pr A ,N,. A'", J. •

~ 01· l .., VI"" -f.-. -- ,- ,. .
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,.. t.Md.1n~~n t.

cf·

Xr1stine Obr1stenseil
Gretae CArl~totf~r~en
Lars 1&ir •••.

Jens Nle1Ben
Ohr. lo'rederikoen

Ernst dtto Prelaz.

IDet -til trllades, a t nl.ill'v,J,lrendel"re'dniugl:idoklara tion tin,;ly-
IlIIeø BOIl øerv1tutetiftonde på matr. hr. 3 !? uf lløjerup by og

80gn.
Kirkeministeriet, ~en 3. maj 19J4.

r.:K. V.

I'
~. B.

(.1.G. Fetersen
ekspa.

II'

i'
"

I ~I

I' ,

I
i,:!,

" I'.,',
"I
h
"

!

~" el,'

~i,\
IW:\

'I'

J:'
j
I,

l'

\,
.'

\r~\
':\,

\

\):,1 I" "'\ ~'~

Deklarationen modtages og godkendes.
Baturtredningenævnet tor
.r:ræsi~amtsd.dakreds 31;', Qan 19,4

Johs. Ariøtot!ersen.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 20,
den 31. maj lJJ94·

Lyst. ~1ngbog. Bd. HøJerup bl. akt.
Anm; Porud hæfter en·servitut.

~"Store-Heddinge købstad m.v.

øilåb H. nr. 689

...,
I

/

I

, .
Afskr1ftens rigtighed bekræft •••

Naturtredningshævnet for ,~
, Præst. allltBr~~~~;~~8,:~ ~/I~::~~';'. ?~~~{--y,. ~ ? Hay-schlll1dt.-

4 ' I

,L

(
hl

~; . ~.

. dl \
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Matr. nr.' gadejordsareal m.m. under
ejerlauget Højerup by og Bogn

Anmelder:

Stempelfri ib. t. t 33
i løv ur. 1407/5·1937, .

Naturfrednlngln..- far
Præstø :lmtsraadskrecls.
Dommerkontoret I Score-Heddlnge

• .tØ.~i'4 'i~l. 'I_ Jl.I.! ...l 1~'j4
~~~IjI~~.:iw ;.c~.JnHiQ IH :,.,14 _.J i' • ~.'Ot.. V~(: ,lojJJU,'·~4.) II '_1.. .42 .. i d,l<.'.

'(fli',;) .iIIIJlIh·.1C~'.'rt~!.1.14·idt .,j." h.h ..1ll.",uJ.til iJl'll. ~l*J,$J .':',JIHl"·.,d/~~
~~ tu~ i...,i J.fiH!. ·'lU.:i1u4.Vun~h... l.JJ ... ·l:t.~7i.1(l\ :.~~J~>l'U~' bJ \I I>,)~.n. J.~-

... ~, Qj \l't.I( .. ~UI.:)~tå ( ~"i:·U.JJws.~q)tJ;1:11 ;Jl' v. ~h~ 4i:ll l~" , \ •. ''': .•.••

U,,;,t~!.4,~~~~; t t. f 14\~.~iiJ.)"'-r ~~ l~,,~ W.Hl~J.t~t.1 ~~" 1:.1.;0"4. tØv.. 'i~:'~) v11 "';:.:;~"

1
I"

tit. WQ,,: .. r\tf nlol.L·~,*~·'i".:" t"'I~:.l.'\',l,.~.

?,l. tea .\;U.tli,;'~f • .\Oo,,~ •. 1 t,llt ~ ·.l>~di•• :I"U""; .~A '. l. ," '~41'l C. • rl'-4Ioitli>""~.1

O~ 1.l:'4,ju1(~ f~t .' 4GJ'Jr~~i,,~·.....1~t. "'4 ;~ijU , ..... 4-li" v...."lb_ , t.·...\..;l.
Qdllit..n ; .f.::. ... l$~,..~. '.ikhhiJ':'lrø~il't, <i:'IU~t. u, "~~.. tlll.,l(t. ~ll,U,l>.<.i but-J .....
"'tU,~.' ll.lilt~'ilIl. .;.l~+' {,lA ,HU,tl ~..,OIItdoa.l.::: 1......0: ,~.li (.td ....·1n.;.l."~, L~·l.j,i.~-

!~~".'\.Ii\.l·~."'" "H!i'. \l.l.;~.~_1lI'I\ii,t.lt~~I, .....tJ.i\".\.!li1:' o. liiliQ •• ol .. utlll,
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H.O. Jensen

In~tørt 1 dagbogen for retskreds
den 3.

~et. ~ngbog. Bd. Højerup bl.

nr. 20, Store-Heddinge
juli 1954
Akt. ~kab I nr. 6

købstad m.v.

Aføkr1itcns rigtighed bekrJlftes.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01561.00

Dispensationer i perioden: 12-06-1991 - 23-02-2006

. .



" ,~ " REG.NR. \Sk> t.oo
U D S K R I F T

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 12. juni foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 43/91 Ansøgning om dispensation fra naturfredningslovens
§ 46 (strandbeskyttelseslinien) til opførelse af
en 7,2 m2 stor tilbygning til eksisterende restau-
rant, beliggende på ejendommen, matr. nr. 36 Høje-
rup by, Højerup (i ansøgningen benævnt 3 d sm.st.),
Højerup Bygade 39, Højerup.

e
e
e Der fremlagdes:

- Ansøgning af 22/4 1991 med bilag fra Stevns kommune.

Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret og nævnets øvrige
medlemmer.

Formanden bemærkede, at byggesagsbehandler Pia Nielsen, Stevns kom-
mune telefonisk d.d. har oplyst, at restaurationen er beliggende på
matr. nr. 36 Højerup by, Højerup.

tt Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation til det ansøgte. Dispensationen vedrører natur-
fredningslovens § 46 og den på ejendommen d. 7/1 1954 tinglyste kir-
keomgivelsesfredningsdeklaration. Der er ved nævnets afgørelse taget
hensyn til, at der er tale om en ubetydelig tilbygning til et bestå-
ende bygningskompleks.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Ulf Andersen.
fmd. /bk

eMiljøministeriet
Sl{Ov-og NaturstyreIsen

/1. et J.nr. SN /3/ tl5 -oceI
Akt. nr 3lJ l(

~~~
-----~------------"



"

4t Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

e
e

•

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-
fæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 12. juni 1991.

~n~

fmd.

Udskriften er sendt til:

Sigurd Brandt Rådgivende Civilingeniør ApS, Rengevej 27, 4660 Store
Heddinge.

Stevns kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge.

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F .

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

4t Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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v' REG. HR. 15bl en

U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 27. november foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 101/91 (fortsat)

Ansøgning om dispensation fra naturfredningslovens
§ 47 (strandbeskyttelseslinien) til opførelse af
depotbygning på matr. nr. 36 Højerup by, Højerup.

Nævnets formand bemærkede, at landskabskontoret ved arkitekt David
Trier Frederiksen den 22. d.m. telefonisk har oplyst, at det ansøgte
også kræver dispensation fra en på ejendommen den 7/1 1954 tinglyst
~~~"!.9~.~_~~ ~e~X!,_~~_~i~.gsdek l~.r~tion.' men at la nds kabs kontoret ik ke
har noget at indvende mod, at fredningsnævnet også meddeler dispen-
sation herfra.

Sagen genoptoges.

Formanden bemærkede endvidere, at civilingeniør Sigurd Brandt telefo-
nisk har oplyst, at byggeriet tidligst ønskes påbegyndt til januar
1992.

Endelig bemærkede formanden, at nævnets øvrige medlemmer telefonisk
har erklæret, at de ikke har noget at indvende mod, at der også med-
deles dispensation fra ovennævnte deklaration.

Da nævnets formand kunne tiltræde dette, meddelte nævnet dispensation
fra ovennævnte deklaration til det ansøgte.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Ulf Andersen .
fmd. /bk
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FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55361710

SCA1VNEl~
Modtaget i

Skov. OJl' Naturstyrelsen

27 FEB. 2006

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 23. februar 2006 foretoges af formanden. dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 3/06 Sag om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 3. december
1953 til etablering af en ca. 16 m2stor spildevands-pumpestation ved Højerup kirke.
Bygningen opføres med svenskrød træ beklædning og sort tag, således at den bliver i sammeel stil som de øvrige bygninger ved traktørstedet.

Der fremlagdes :
Brev af 14. februar 2006 med bilag fra Storstøms amt, j. nr. 06-000969.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav
nævnet under hensyn til amtets oplysningerne om, at
pumpestationen ikke har betydning for udsigten til Højerup
kirke, dispensation fra ovennævnte freclnin~sdeLi..ctrdtion eil
det ansøgte.

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

Ulf Andersen
formand

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet. Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskyttelses-
lovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16. 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.

Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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. Vej ledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Fredningsnævnet for Storstrøms amt den 23. februar 2006.

http://www.nkn.dk
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~fA~
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.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Stevns, c/o Michael Løvendal
Kruse, Højerup Bygade 25, 4660 Store Heddinge.
Stevns kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Carl Skou, Skørpingevej 34, 4673 Rødvig-Stevns.
Verner Larsen, Fanet]ordgade 150, 4792 Askeby.



FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Stevns kommune
v. Tine Jensen
(tine.jens@stevns.dk)

FN-0SJ-10-2016
Den 22. juni 2016

Ejendom: Matr. nr. 31 og 42, Højerup By, Højerup
Beliggende: Areal beliggende nedenfor Højerup GI. Kirke, Højerup
Bygade 30.
Stevns kommunes j.nr.: 13/2025
Naturstyrelsens j.nr.: 4112-03665.

I brev af 6. april 2016 har Stevns Kommune med tilladelse fra ejeren af
ovennævnte ejendom, Selskabet Højeruplund, ansøgt om fredningsnæv
nets tilladelse til blotlægning af geologisk profil p Stevns Klint ved Høje-
rup.

Det fremgk af ansøgningen og det indsendte fotomateriale, at der øn
skes tilladelse til at foretage frilægning af komplet geologisk lagserie ved
Stevns Klint, Højerup, med henblik p formidling til offentligheden.

Stevns Klint ved Højerup har i mange & været det mest besøgte sted
langs hele Stevns Klint.

Stevns Klint blev udpeget som UNESCO verdensarv i 2014, da det er det
bedste sted p verdensplan for iagttagelse af den komplette geologiske
lagserie, der viser Jordens historie før, under og efter den globale æn
dring, som indtraf for 65,5 mio. k siden.

Indtil for et par r siden har man haft mulighed for at iagttage den kom
plette lagserie p tæt hold ca. 100 meter syd for den nuværende trappe.
Stedet er imidlertid ikke sikkert for publikum at færdes ved længere, da
der er sket pladefald i kalkudhænget, og den personlige sikkerhed er i
fare ved ophold p stedet.

østsjællands Museum vurderer, at sandsynligheden for forekomst af
flskeler er stor umiddelbart nord for trappen, For at se flskeleret, m3 der
ske en frilægning af klinteprofilet, hvis nederste del delvist er dækket af



henholdsvis nedfalden og nedvasket overfladejord samt sten af kalk fra
klinten, der ved et stort skred faldt ned p stranden i 1g28.

Udgravningen vil finde sted indenfor et omrde p 10 meters bredde, og
nk fiskeleret er lokaliseret, vil selve udgravningen blive af Ca. 4 meters
bredde og indtil Ca. 4 meters dybde.

Ejendommen er omfattet af Stevns Kommunes og Danmarks Naturfred
ningsforenings fredningsforslag for Stevns Klint, januar 2016.

Fredningens formål er blandt andet at sikre og bevare omrdets geologi
ske værdier af enestående, universel betydning.

Af fredningsforslagets § 6 fremgk blandt andet, at det er forbudt at be
skadige klintens lag ved brug af værktøj eller p anden made, ligesom
det er forbudt at fjerne eller beskadige fiskeleret. Det for omrdet an
svarlige, statsanerkendte museum kan dispensere fra denne bestemmel
se med henblik p sikring af materiale af særlig forsknings- eller formid
lingsmæssig værdi.

Stevns kommune har i e-mail af 30. maj 2016 blandt andet oplyst, at
man ikke har betænkeligheder ved at meddele dispensation.

Naturstyrelsen har i e-mail af 24. maj 2016 oplyst, at det ansøgte efter
Naturstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteomrder for de dyrearter, der fremgk
at habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Flemming Petersen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte vil forbedre mulighe
den for formidlingen til offentligheden af stedets komplette geologiske
lagserie. Herefter — og da nævnet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid
med fredningsforslagets formål — tillader fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det ptænkte arbejde gennemfø
res.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.



Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og MII
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
s vejledningen p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formI
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nh gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes findes pg Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
w ww . n m kn . d k.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fk helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ogs beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, feks, hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i pafts
hø ring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. 5 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

ed venlig jilsen

LzL .L
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejeren, Selskabets Højeruplund v. formanden Jens Carl Jørgensen
(i c©i oe rg ensen . mai I. d k)

• Ansøger, Stevns kommune v. Tine Jensen (tine.iens@stevns.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
DN lokalafdeling: Stevns (stevnsç3dn.dk)

• Friluftsrdet, fr@friluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur(dofdk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Flemming Petersen



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
 
Stevns Kommune 
(stevns@stevns.dk) 
 
 
 
 
 FN-ØSJ-37-2019 
 Den 10. april 2020 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 3k og 3v, Højerup by, Højerup  
Beliggenhed: Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge 
Stevns Kommunes j.nr.: 01.05.10-P19-1-19  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke oplyst) 
  
I e-mail af 9. august 2019 har formanden for Selskabet Højeruplund, 
Jens Carl Jørgensen, på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at flytte et skilt, der står på matr.nr. 
3k, Højerup by, Højerup, til matr.nr. 3v Højerup by, Højerup, samt om 
tilladelse til at opsætte et nyt skilt på førstnævnte matr.nr. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at matr.nr. 3k er et areal lige nord for kirke-
dammen, og at skiltet er placeret i den vestlige ende omkring grænsen til 
matr.nr. 3q. Skiltet ønskes flyttet til matr.nr. 3v Højerup by, Højerup, 
hvor det vil blive placeret med front mod parkeringspladsen (matr.nr. 
3q), således at skiltet ikke generer udsigten mod kirkeruinen. Hvor skiltet 
oprindeligt stod, ønsker Selskabet Højeruplund at opsætte et tilsvarende 
skilt, der beskriver området ved Højeruplund og yderligere er forsynet 
med et kort over Højeruplund-området. 
 
Ejendommene er omfattet af en fredningsdeklaration af 3. december 
1953, tinglyst den 7. januar 1954, vedrørende fredning af omgivelserne 
ved Højerup gamle kirke. 
 
Fredningsdeklarationens formål er blandt andet at sikre ind- og udsyn til 
Højerup gamle kirke.  
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen blandt andet, at der ikke på ejen-
dommene må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster 
og lignende – bortset fra de til ejendommenes og kirkernes brug for-
nødne master – beboelsesvogne, skure og lignende. Udsalgsboder må 



anbringes, men deres udseende (herunder udvendige farver) skal god-
kendes af fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnet har efter Stevns Kommunes anmodning haft sat sagen i 
bero på, at kommunen og Foreningen Verdensarv Stevns har drøftet den 
nærmere placering af skiltene og indholdet af tavlerne, således at al in-
formation lang med Stevns Klint vil fremstå ens og brugervenlig. 
 
Stevns Kommune har i notat af 27. januar 2020 til fredningsnævnet op-
lyst, at kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte, men at kom-
munen anbefaler, at skiltningen tænkes ind i en større helhed, og at 
denne vil indgå som en integreret del af den samlede skiltestrategi for 
Stevns Klint.  
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningsdeklarationens formål. Det ansøgte vil ikke være forstyrrende 
for det fredede område. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
 

• Selskabet Højeruplund (formand@hb39.dk)     
• Stevns Kommune (stevns@stevns.dk)     



• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk) 
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Stevns 

(stevns@dn.dk) 
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 

(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk).  
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