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REG. NR. /s-r;6
lh.tr. nr. 23.i NæstelsØ

by og sosn. jmeldera

laturtredn1Dlanævnet for
Præstø amtsraadskreds.

i, f s li.: r i f t •

Stempel. og gebyrtr1 1.
h. t. 10T 140 7/S-l937
f 33 sidste stk. Aktl skab C nr. '13.

Deklaration.

Undertegnede gaard~jer J~ns Jensen at Næste1sø.aard bestemmer her.

ved med bindende virkning tor mig og efterfølgende e3erebat lutr. nr. 23.1

æstelsø by og sogn, at <ler ingensinde maa optøres beby.gelse - herunder ska-
re, boder o. lign. - paa matr. nr. 23.1, dog at det areal at 23.1, som 11.-

.;er mellem det nordligste skel (ske1l,et mod 23 ,ll) 0i en linie 1 en atstand

~t 'o m tra dette .. skel, maa bebygges. l t11lælde at at sidstnævnte areal

bebygges, maa bebyggelsen dog ikke kommek1 rkegaardsmureD UlrJIler. end , m,

ligesom det kan kræves, at dette temmeters bBlte beplentes saaledes, at byg-

ningerne skjules i saa vidt omtang som muligt •

Paa 23 .Imaa ikke plantes hø3tstammede træer, bortset tra frugttræ-

er og de tor en trugtplantage DØdvendige læhegn.

Paataleret har aen1ghedsraadet for Næste1aø SOlD og naturtr.edn1n.1-

nævnet tor Præstø amtsraadskreds hver tor sig.

NæstelsØ den 14. septElllber 1949.

Jens Chr. Jensen.

A..ldtørt i dagbogen tor retskreds nr. 17, Bregentved-G1sselteld B1rk, den li.

..: november 1949.
Lyst ..

Tingbog. Bd. Næste1sØ bl. I akt. skab C nr. '13.

UgittsCri t i h. t.
1. 140/37 I 33.

j 14111 2 kr.
1alt 2 kr.

.!Dm. forud hætter 32.984,0' kr. til Bondestanden •
Sparekasse, dok. om ret Cor e3ere at matr. nr.
14 m.n. Bst. til at hente vand fra ttn brønd el-
ler .anding og dok. om ret tor SIAS til at tøre
elektriske ledninger over 83d, ••••• ~,
Katr. nr. 23.! er derhos 1 torening med m.atr.
nr. lo.!, 2o.RI 2l.RI 23.R 0l 28 sat. noteret
som et landbrug.

DamKrogh.

Godkendt den 24/3-1951.

lat*rtredntngsnævnet tor
Præstø IlIltsraadskreds.

Hay-Schm1dt.
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Afskrit~~

Matr. nr. la og 27 Anmelder:

Næstelsø by og sogn. Naturfredningsnævnet for. . ~ .
Præstø amtsrådskreds.
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~tempel-og gebyrfri i h.t.
lov 140 7/5 1937 § 33 sidste stk.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede som udgør medlemmerne af·menighedsrådet for Hæstelsø sogn
indgår herved under forudsætning af kirkeministeriets approbation på følgen-
de bestemmelser vedrørende de pr~steembedet i nævnte sogn ti1hørende matr.
nr. l~ og 27, Næstelsø by og sogn, hvilke bestemmelser bliver a' tinglyse
som hæftelse p.'nævnte matr. nr. l.§.'og 27.
l) På den del ar n~vnte ejendom, som ikke 'omf~ttes af det nedenfor under 2
omhandlede areal, må der ingensinde opføres bebyggelse eller foretages nogen
for kirken og kirkegården efter fredningsnævnets skøn udsigtsødelæggende beo
plantning eller hegning. Under bebyggelse indbefattes også 'anbringelse 'af
skure, boder, trælsformatorstation, master o. lign.

Sålænge det til præsteembedet hørende jordtilliggend'e 'administreres af
de kirkelige myndigheder, træffer lirkeministeriet dog som hidtil efter ind-
hentet erklæring ilrafredningsnævnet afgørelse af nyplacering af bYtininger pi.
arealet.
2) .li'orsåvidtangår den del af ejendommen, hvorpå præstegardens 'bygninger med
gårdsplads og have ligger, samt det areal, der ligger i Umiddelba~tilknytnil
til og nærhed af præstegårdens bygninger træfrer kirkeministeriet s~ hidtil,

\

sålænge administrationen henhører und8r de kirkelige myndlgheder,~'afgørelse
~m nyplacering af 'bygninger, ombygninger o~ tilbygn1n~ på det -under 2 om-
handlede areal, I tilfælde af, at de kirkelige myndigheders 'sd'ministæiationai
det under 2 omhandlede areal ophører, må der ingensinde på arealet foretages
ny bebyggelse eller ombyghing eller tilbygnlng' uden 6~mtykke af nedennævnte
fredningsnævn eller foretages nogen for"kirken eller'kirkegårde~ e~ter fred-
ningsnævnets skøn udsigtshi_drende' beplantning eller'heghing. Under nybebyg-
gelse, ombygning og tilbygning omtattes ~om under l nævnt også anbringelse

1\
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I af.skure, boder, tr~sformatorstationer, master o. lign.,

Natlli'f'[ n 1'1' l..,I ~II' 1'If/('{t'!
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Forsåvidt ejendommen som følee af hævd udvides med gadejord omfattes

udvidelsen a~ ovennævnte under 20mhundlede fredningsbestemmelser.
Påtaleretten har menighedsrEldet for Næstelsø sogn og naturfrednings-

nævnet for Præstø &mt&råds~reds hver for sig eller i forening.
MenighedsrQdet for Næstelsø soen, den 2. dec. 1949.

Poul Hansen. Hans flasmussen. Prede I)etersen,
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Rigmor Nielsen. Margrethe Jensen. Dagmal l'edersen.
lo/dvir)Brandt.

Fremsendes med anbefaling til fredningsdommeren for Præstø amt,
Store-Heddinge.
Hammer-'fybJerg herreders provstiudv<.tlg,den 7. december 1949.

:P.p.v.
V. Joensen.

]'remsendes med anbefaling. Se;gen er 19. december modtaget retur fra dommeren
efter at kitkeministeriets praksis er blevet os oplyst.- Rids følger.

Hammer og Tybje~gs herreders
provstiudvalg, ~en 19. december 1949

P.p.v.
V. Joensen.

Fsradet under l fredede areal undtages den del :af matr. nr. la. der
ligger syd for en ret linie, som begynder i et p~kt i skellinien mellem la
og lO~ ibd. i en afsknd af 30m. fra det sydvestlige hjørne lat'matz:. nr. ~j~

~~4~og går parallelt med det sydlige skel af 23~ samt fortsætter helt hen
til skellet mellem 1& og Bran~elev ejerlag.

Menighedsrsdet for N~stelsø sogn, den 5. maj 1951.
Poul Hansen. ~'redeJ?etersen. Sigmor Nielsen. MHrgr~Lh~ ~~o~en.

Dagmar Pedersen. K. Jensen. .J., \ "

DeklaratioB.Bn af 2/12 1949 med foranstå:mde påtegp.ins :tiltrædes

Ll' •

Menighed~rådet for ~ogenstrup so~n" den 5. maj 1951. ~
Carl Jensen. Hans Hansen. Ingeborg Henriksen. Sofie Hansen.

"I'

I

Edvin Brandt.
L' ,

Det tiltrædes, at merværende, fredn~nt~dekla;r,ati,~n,tinGlyses
som servitutstiftende på matr. nr. l~ o~ 27 Næstelsø by_ og spgn.

Kirkeministeriet, den l. oktober 19)1.
P.M.V.

~;. :R.
J. BenGtsom, fm.

\~



Deklarationen modtages oG godkendes.
Naturtrednin~sn~vnet for Præstø ~mtsrådskr:ds, den 24/10 1951

Hay-Schrnidi... Johs, Kristoffersen.
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1''''c-1 tr. (1r. GadeJordear ••l under
N~o'.lea bl 0& 8ogn.

~dvt:
Nacurfrednlng.naometfor '
Prænø ~mtsraadskreds
Dommerkontoret IStO~"HtddlnSl'

Stempe1fri i h. t. §89
i lov nr, 140 af 7/5-1937

afaøst den 14. december 1953
ans~ende fredning at g~dejord ved n~8te18a kik••

Under ~/4 1950 er adetedt t_lgendu deklaration;
"Kjerlaueet tor Bæat.la. bl 1 læøtele8 eoen beatem.er herved,

at «en nord for Næøteloø kirke Y~ende parkeriD18plada, 80.' AeD-
hører under ga4e~orden i Næsielsø bl. i tr..tl4en aksl h.nl1gge

,
eom offentlig parkoringsplad.. På pør&8r1ngeplad ••ø al' d.r der-
tor tokke I:oretauou bebi~~øl<l.- b,ex'underanbringele. at .nre,

boder, trGnQfOrm9iorstdt1o~6r. master o. 116n. - og ej holler
beplantnill&_

'tingllsn1ngat do~laratiun8n ml ske. Påtaleretten har .'D1S-
bed.rådet for ~æat.lu~ eo~n og na~urfrodn1nganDYne, for Prest,
t.mtarådoKrede byer for slg el.A.er i J.oJ.'$niU!!:.

Peklarl:l'tianen er undtil' 30/4 1910 tiltrådt af I~.8t.1B. eop ....

rld.
Don omkring parkerlnsaplud~en ~1~send8 .vr1g. saduJord,.r b.~~rt

I
f

fredet sAlede., ut der på denne ikke ml foretage. babY&lel.t • her-
under an~r1ng~1"e et skure. bod.r, trøneforaatorøta'lonor, a.a'er

6(,

o. 11gn_ - og ir~lyn1ng at grul, hvo~1æo4 bfii~'~'11". ikke 1
'= j t ~ , •• '4 • I ~ ~

.eGentlig grud"er't11 ti1~d.r Ifor udø18te4 ttl .~ tra N~8t.l •• kirke-
slrd. og anbrlnselee af en t1a&~t8na'O& de tor U~.te18' kirk••
brug tornødne meeter ml foret8set, idet p0,alerettt. er eom 1 for-
a~vnte deklaration øntert.

Det pl,.ldond. ga4aJordaareal er via' pl et at landlnøptkter
Juul N1$laen at N~etv.d udf~rd1g8t kort, &0. Y11 v.re at Te4-

NItturfr. N. Pr. A. J. Nr. g~~L/0 (1,gjn)



;,,

i
I'

t
~
H

~.
~
li

l ti I
~'

I
f

1,

li
t
1\

~

t

rI'

hæft. en atakr1!t at n~rvkrende ken~tilae.
Den 14. december 1953 har fredningsnævnet afholdt aø40 Ted N_øtel-

e. kirke. hvortil indkaldalsu ElI'sket. vad bek.e:udtt&øI'eleei S'et.t140u-
d. nr. 206 for den 3. d.m., 1 ulal'.,oa tllStnde .DJ'. 28,3 :tor \tg 2. d.a.
0i 1 S,ydøJællaruSa ....oclal •.ucmokrat nr. 2Bl tor deD. 2. d.a •• .b;vorhoø
eogn.præsten','~~~~J~4•• qs Q~terldøt er u~røk11t indkaldt ••

Ved møået. treøk~. tngon 14dG1~elø~ mod fredningen.
I.' ,_ ~.. . f: j ~ ;/. j -""". ' ~ ~

Idet beeyrkes, at de svri;e Nwsteleø kirke 0i k1rk8&lrd omll&e.nd8..
__realer i 'Y~l!lellUii'omten.'$er fredet ved dek16ra"ionll~~. :U4.t.~4t et

'. .'

de pASlUdenc1e lod.ejere. o&, at deu olDb.andJ.ede tredn1n& at sad_Jorde.
arealet SOlD et led i f tedni zlcl en at nl.avntti klrk"eø oqivele.r ektlJUlee
at være af yæseutl1s betJdning 1'01'at sikre udsigten Ul og tra

N~at81e0 kirke 04 k1rkeaArd. tiuder uEvnet. at ga4eJor4.arealet 1
henbold til §§ l \,)~13 1 .Lov,011 lua'turfredn1ng nr. 140 .t 7/5
1937 vil v~ro at frede tor parker1ngapladøena ye4kommende ae. 1
den eitere4e t'lekll:lration anført. o~ for den ollllig,ende Ced.Jorde

vedkommende som foran 'egært.
~t.r om&t~ani6h.derne v1l der ikko v~r8 et betale eretat-

. 1 .

.t i;. 1 b e e t e D m e es
, .

.liGt fOl"liln omklandhde 8&deJordtUll'eal ved Nr»I!It.ele.kirke bør
frede. .om ovonfor ont.rt.

Johs. Aristotfer.an

Atøkr1ftene rigtighed bekræftes.
Natl1lfrAtJnfngsnævnet ftJr
PrrnstJl i\mtsrFl:)(i~krAfl~ d,n 1. ,oktober 1954.··

~ //P'#-,.~./
IJay-so'lilBf~1

• J

, 1

"



•
på s-kdef ud fro de herpa onq/lI'ne skI.
vo/e rn /I' soml ontgfVne fflå/ I (orho/d
herho/ fl7en "klre I"M fl7å/ oplv9~1
på ""rf",t
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Terrt%nv~

Næste/sø Kirke
P~sfø ornt.
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lk ~d rtldf sIt-f"'OtI'e~ O'Y!'O~r &'" k,....~/redef
~ ælrhro60nc"', F7707S ~I ,r1t!r7,..a farve oflg/v'ne
'J"""jordsoreo/ er~I "=' k=-Is<! af ,4/r2 '953

Wfrrd-'Jet •Januar f954 på 9rvno'K79
af mofr.kelskorfef af
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 23. november 2020  
 
 
FN-SSJ-19-2020 Ansøgning om tilladelse til bålhytte på det fredede areal 
matr.nr. 36b, Næstelsø by, Næstelsø, ved Næstelsø Kirke. 
 
Næstved Kommune har den 16. april 2020 med henblik på fredningsnæv-
nets dispensation videresendt en ansøgning om tilladelse til en bålhytte på 
matr.nr.  36b, Næstelsø by, Næstelsø ved Næstelsø Kirke. 
 
Placeringen, dimensionerne og udførelsen i øvrigt af den ansøgte hytte, der 
har åbne sider og tag, fremgår af nedenstående bilag til ansøgningen. 
 
 

 
 

 



Næstved Kommune har oplyst, at der indledningsvist blev søgt om tilladelse 
til bålhytten med den med blåt markerede placering, der er meget synlig og 
midt i indblikket til kirken fra vejen. Efter besigtigelse og dialog med ansø-
geren er placeringen flyttet til den orange markering. Kommunen er sindet 
at give en landzonetilladelse til bålhytten med den orange placering. Det er 
kommunens vurdering, at en bålhytte på arealet vil være et positivt nærre-
kreativt tiltag, som med den orange placering tager hensyn til indblikket til 
kirken. Det vil ikke være muligt at placere bålhytten hensigtsmæssigt uden 
for det fredede areal, fordi en sådan placering vil være åben i forhold til 
Holmevej og Næstelsø Kirkestræde, som fører op til kirkens placerings-
plads. 
 
Ejendommen ligger inden for det fredede område omkring Næstelsø Kirke, 
jf. fredningsnævnets kendelse af 14. december 1953. Formålet med frednin-
gen er at beskytte og bevare arealerne omkring kirken, navnlig således at 
indsigten til kirken bevares. Arealet må arealet ikke bebygges, herunder hel-
ler ikke med skure, boder og lignende. 
 
Menighedsrådet for Næstelsø og Mogenstrup Sogne, der er påtaleberettiget, 
har ikke haft indvendinger mod bålhytten. 
 
Den ansøgte bålhytte kan ikke antages at medføre forringelser for de interes-
ser, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. 
 
Fredningsnævnet giver tilladelse til bålhytten med en placering svarende til 
den orange markering, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
 
Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse, at bålhytten med den anførte 
placering ikke væsentligt vil påvirke oplevelsen af Næstelsø Kirke. Forbed-
ringen af mulighederne for nærrekreative aktiviteter i nærheden af kirken 
må i øvrigt antages at være i overensstemmelse med fredningens formål. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Fredningsnævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

http://www.naevneneshus.dk/


midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

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

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 23. november 2020.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Menighedsrådet for Næstelsø og Mogenstrup Sogne 
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