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Bårse Kirke

F. P.U. j. nr.: 14-10-1972

5,0 190
1:4000

Kommune: Præstø 377
Ejerlav :'Bårse By ,
Sogn : Bårse

Matr. nr.
Dekl.lKendelse Tidjltst

rlato

1 a 26/05-1951 21/10-1952
1 e, 1 c og
2 a 11/04-1951 22/09-1952
52 b 30/09-1952 21/10-1952
1 e, 1 C, 2a
58 og 72 8/07-1953 7/10-1953

Reg. nr.: 377 - 3
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Matr. nr. '1 0& 58 1MaX"tl~ 'bt 'og'•••
70, 71, 72, 2~, l~ og l~ ibd.

. l!. -
StempeJfri ih. t. § 33
i lov nr. 140 7/5·1937 ..

\

'I .. 'l
:', .', ;, )ll, ll,

• l ,. \

Und.):t.t~"'j'~e~.Ilognerld tor lJ.aUl"IUi ko" *ipe "1'1••1" ile".d .(J.
r .' \ol ,I i r J 1 '! blJ r~'l,j leler af ~~t~.nr. 57 o~ ~8 iøa~.e·bi oa .OgA.' tre«. d.DAt eJeD-

I ,'1 i '.
J •• 4 , .' •

vl·.SU\,jo_ .. ··~i '«~l' 'ind Ql'1ve. 1.04_ Y.l~~~~ ~Il .ed

r.'" t,1l~' 11cle lQ6t .11e~l1gn. kali •• re .11 tal• .,. tOI" laal'.'o' .••
kl~k~'~~ hlr~~~lrd.

...., Sl~fiQl Ilt nj endouo. 8Ull l1~d.r CI.ll•• "aree k.1.rke-

c$.1t'da øllt.re l'il.;e o~ en 11tll0 i en .tot.'ld at U • tra oc paral1,el

u.d ~nt. dig~$ kdyuud1~u fod ~l 1v.kobobl~e.. Ol p' ar..1_'
d H.ke ,n'IIt1$ ~ru. aJ.ltl~· anbr11l...u t~•.ti.t.1'1U1oJ".ut1"U, •• 1..

toø- a.~ \,cJ."Jnu'.tn&a hl" og 11&11•• ek.uro, 1.._otter ae Usa.
l'! a0101'. ni'. 10, 'lI o~ "12 11 {le, u,o. :aallrO. komrAUe 11._1e4'8

;;j Cll', l:lA ('U,' b:(.ll.,r 1-'&1:1.lt'hteø JlU..l>(l11 vlr}.;(,lOllbct4, eoli.1•• d 1'",
4it~Jt 11.ie l'Uit lkU...1' 11(in. &umV'IH'U '11 ul.r.ape gor Daar •• kirke

ur; ..10;-.tJtil1rå. dog a.\ d(lr '" l.~dt e .P~ ~1ell!l'.'l·.U.•'&' 1'1........ fore-

t1DJJ"8Okol.b.t~a~liilr. ~ø1 Ufu11lte ~.u.d.r Mb'. ar. 2~. l:!, 0& l!.

lbC.
j

\
I
l
I

I
l

l'
tl11.alli~er'ltt1~8t Ol" a t);".bl1,"",'~D.e' fult hM, ••• t'l'llukre ••

04 ~.reo a.n1i~~d.r~dbver tnr elg.
Ov.nat'.nde iJ"udA1~&b••t~cl.c~ sl t1nal$" .... ~,.l ••

pi et. Nn'nte Idtl',U:.l.mMIre. 40C udan Ud.ltt tOI' ...,.. "1111.',

ld.~ tro4n1~ .. er clod.CSen4.oa" for eenero .~ • .I'. at .~_ ... _ ••
&lu •• aOiDeJ>'d, 4.11 8/7 1953•• Einar Christoffersen.

Anders 1und.
Knud Madsen.
Hans Olsen.

Kr. Andersen.
Hans Larsen.

Natur L'. N. Pr. A. J. ~!l', ~~S'o.
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Godkendes.
Præstø amtsråd, den 15. august 1953.

Wechselmann.
Deklarationen modtages og godkendes.

Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsr~dskreds, den 12/9 1953.

: t: ~ .' .1.1 I l)~[~'l~~'-J~

,{\-,1 c,'" \1l I In '~')I L

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 23, Præstø købstad m.v.
den 7. oktober 1953.~yst. i~ngbog : Bd. 2B 2A Bl. Akt:Skab D nr. 504•

.........B. SchoU»borg.

Afskriftens rigtighed bekræftes. . \

Nnt,11rft'Arlt11ngsn:?1I11 nt, ihr
{ll'æst0 A\l1iSrLW.\.l~~.·

, den 19. oktober 1953. ,
/~~""-"~"--?<':::-c..C--c~-<::-t

Hay-Schmidt.
" .
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Genpart. REG. HR. ;~4 'JøJ
I~ /~

, I

Matr. nr. 2~, I~ og Ib
Baarse by og sogn.

Anmelder: Naturfredningsnævnet før
.Præstø amtsrådskreds •

- ,

Stempelfri i h.t. § 33 i
lov nr. 140 af 7 /5 1937.

F r e d n i n g s t i l b u d

"Undertegnede sognel{td for Bårse kommune tilbyder herved .so~,ejer af
matr. nr. 2~, l~ og lE af Baarse by og sogn, (Baarse skole) at lade h~ven
-~ n~vnte a matr. nr. frede således:

Arealerne må ikke bebygges og der må ikke på arealerne graves grus
eller anbringes transformatorstationer, te1efon= og telegraf~aster o. ~ign.
clkure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse
skønhedsforstYl'rende genstande.

For fredningen kræves ingen erstatning.
l j • I I "

Ovenstående fredningstilbud må tinglyses som hæftelse på ejendommen,
dog uden udgift for ejerBe. "

, .... I

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds og Baarse menighedsråd' h~er for sig.

Baarse sogneråd, den 11/4 1951. .. .. , .:;.

Ir. Andersen, fmd. Einar Christoffersen. Laurits Jensen.
Hans Olsen. Xi Hans' Larsen.- " Knud Madsen.Anders Lund.

•
nvenstå~nde tiltrædes.
Baarse skole 15-4-1951.E. Jensen.

Førstelærer.
• j

Tiltrædes af Baars~ skolekommis-sion. .1' : ' :' ,I

Baarse skolekommission pr •
Præstlø, 15-4051.

Bj. Tj ehm •

ForanståeJlde fredningstilbud godkendes.
Præstø amtsråd, den l. juni 1951.

Weschelmann.
Deklarationen modtages og godkendes.

Naturfredningsnævnet for
Pr~stø amtsrådskreds, den 20/9 1952.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
Indført i dagbogen for retskreds nr, 23, Præstø købstad m.v.

den 22. september 1952. .
Lyst. Tingbog Bd. 2.A. Bl. Akt.; Skab E nr. 333.

Afvist vedrørende matr. nr. l~, der ifølge tingbogen ejes af TheodorJensen.
Anmærkning:
2) På matr. nr. 2a er tinglyst dokument angående byggelinie i h, t. lov

,,<.f( ;:9 ,ro
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nr. 275"af 28/11 1928.
Pkt. l slettet inden underskriften ••

E. Schoumborg.
, I

, .
/ 'G. Hanseno

Anmelder: Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsråds~reds.

I foranstående fredningstilbud er Baarse kommunes ejendom urigtigt an-
I ~I • • 0' •givet som matr. nr. 2~, l~ og l~ Baarse by og sogn, idet matr. nr. l~ ret- I

te1ig skal være matr. nr. 1~." Som følge K heraf tiltrædes,' a~fredni~stil-
budet tinglyses også forsåvidt angår matr. nr. le Baarse'by og sogn •

• • J •Baarse sogneråd,
. Kr'.Andersen • ) I . 11 • I.Einar Christoffersen. k Hans Olsen •

, ; l • 1 .,Knud Madsen, 'Laurits Jensen.'Hans Larsen.
Anders Lund. \.J ,

.. l • I • .l J'), .... 'I ..J'.,.) .... lIndført i dagbogen for retskreds nr. 23~ Præstø købstad m.v.
, !"den 30. december 195~.,fJtiJ. . I.Lyst. Tingbog: Bd. 2.A. Bl. Akt.Y" E nr. 393.

, J j J.,' .J " , ••

,. l ; _.l •• J

E. :Schoumborg. ~ T J.~ ',l • (; , J .•• J

Afgift: § 1411: 2 kr.
/ G. Hansen.

Genpartens rigtighe~ bekræftes.

N8tm-rmiJnjn~snævn~t.r~)r
PræsL9 AillLsraadskreds

/

, den 13. j~ar 1953 'l 'J

~
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Hay-Schmidt.
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Genpart.

, • 1 'J

Matr. nr. la Baarse
by og sogn.-

stempåiir1 i- h'.t~"§ 3')"1,<:1. ~',.'
lov nr. +4Q af 7/5 ~937,. ,Jj,

l,.. , • l l '.. • I .$. ~ • l.l ..~ • 1I.' l .•

" ,

• I l

• , •• J ,. I ...j i: . I r • \ri. I... ~ .... J • J I

• l' • \.' J ~ ~ I ... • 1 ., . • ml!:" LJ. • I,\

D e k l a r a t i o n.
.'.) :... :. .1' . I.

... ' I;' Underj;egnede,.menighedsråd I før 'Baarse·'og' Beldringe' 'sognle1'1ndgår her-

ved under forudsætning. 'af; kirkeministeri~j;s approbation1 pårJ1føa:gwd'e"fred- I

ning af nedennævn:te 'arealer at' det ,præsteembed'et' -i,I'13a'8rse tilhørende matr.

nr. l~ Baarse by og sogn:
,I

Den del af matr. nr. l~ der begr~nses" af

a) mod syd den offentlige sognevej ',l"br fJlOd:.J øs~ skellet til matr. nr. l~

Baarse by og K.g derefter kirkegård~;L~L;Y§l,Ii'JH~g-,,;g.;'~~l;1'ltolq)(t~~wteg'lrden$

nordlige grænse, d) skellet t:H ...m~~:r:,,,&~,'d2~k,,~!p~~hafra kirkegårdens nord

østlige' hjø~ne '{ndhld etU purikt, 'ci~r'(h~~~~j15b ~;t~i-~qkirkegårdens nordøst-
" I I~ f')ll .:Jd, \ .J,.luUl.l::-'tt:lll

lige hjørne,' 'e') . Em-' liIue, som fra det under d nævnte punkt g~r parallelj;

med kirkeg~f~~n~ ~p.n~~i~~~~~1v~~~1~g~ ~t,~~~fJ~ !~1a~§~~~~a8fL5~~~j1n4til

et punkt, ~~.lf ~~~ger ~~t.v~~t f'~~\-ki;ik~gi~4ki~k~~~g1J.:;'P.8,~gd~~dvee:tl:l:ge

h~~~l}~', ~g,jff~d~ytllf~~ lP1ffif.t_.,H,~~~n,~o~~SI~rH!~di,\:!n !~iCij:~~lJ,~.I~il p"ræste-

-"g~fd~4~:t ~1*~~~~~~;~~~~~~J~ie~~J~~~~:?~"~f~;}(~~~i~~en under a nævnte offent-

lige vej, må ikke bebygges, og d~~'lm~:I,tlc;~~"p~:1nævnte,a~eat 19ra,?,es_~ru~
• • ':-"21 S: .p.l ~ ; J 11~. '.'

. r.:", eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.

skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter fredningsnævneta op-

fatteIse skønhedaforstyrrende genstande •. ~~ J ~~~a.:,~t ~~~:t~~~)J.l.k~id~~:~J~~es

sådan beplantning eller hegning, at udsigten fra den fornævnte sognevej til

kirken og kirkegården efter fredningsnævnets skøn lifnllres.1l'. 'I r ,I

.'..1\.,\ .. 1 ·..:lJl~J.1. .~ lø~ ~J ( ~ •• r :,,,If"'J,~1i~ ....., ... i~\ ~~IJ
Sålænge administrationen af,areale~ henhører under de kirkelige myn-

, . ;;-...... -,

digheder, træffer kirkeminis.~,:r1._,;t:...4.9~;I}lanset ,nærværende deklaration som

hidtil afgørelse om opførelse og placering af eventuelle nybygn~nge~ og
i

af eventuelle til- og ombygninger vedrørende presteg~rdsbygningerne. Med

hensyn til den på arealet værende del af præstegårdens have vil de kirke_

lige myndigheder sålænge disse administre~ arealet, have opmærksomheden

henledt på, at haven med tiden efterhånden omlægges således, at udsigten

fra sognevejen til kirken og kirkegården ikke hindres.

Fredningen sker uden erstatning.

Deklarationen må tinglyses på matr, nr. la Baars8 by og sogn, dog uden

udgift for præsteembedet eller menighedsrådet.
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P~taleret har menighedsr~det for Baarse sogn og fredningsnævnet for

• u •• II

Præstø amtsrådskreds hver for sig eller i forening.' t .l "..,h !.,:.l • dl • J.,
.!lI·)(J~~ :) ...I..

Menighedsrådet for Baarse-Beldringe aogLn,':. ~,e~ l~(~(\~,~~."".-'_l

Johs. Johansen. Kr. Andersen. otto ·BEilhiitserl. 'lu Mff'zJeI(JtirtctJgård.

Bodil Hansen. V.P. Nielsen. Karen Marie Jensen. Laurits Jensen.

Bj. Tjehm.

kh j. nr. 2 G 882.

~Utsel Pedersen. Aksel Andersen.
•• 1 " l ,l , ,l ll.,.} , ~

, J J I l .. I !: .,'l ( ,ti J • ,Kirkemini~teriet, ~en 22. ,no.vember :19"1.,lll~f_,::" Li .

P. M. V.
E. B. ,l .'l" • J. v.t..lll 'j l..> l ti b iH) I~ ._, ( •• ' : ... l.) 'J :.. ., ,

~J I • '.i. I J • '''j j ....~.I lI}

!DekJ.:arat1onen( lnoEltages .og. 8odkend'åle'~" ,

J .LJ Indførll, i 1dagbogen ·fo~ l'etskre'ds lir! 123-,'\ Pr!!stø Lkkl)~%aåflrn~l~U,jh.i.1 I J.

den 21. oktober 1952. , .
:.Lyst ..-TingbolPi.Bd ..,.-, 2.A'JiJl BI.e~·.Il:r,UI "LJAkt1'Skåb ·:i!<.:dt-·f ~it~ ,;!/ill.lJ4 v,

-tlj L "J l llnmllll'kl'iing': "15/6··1922--er' p§.LejendotlU11eHq1ys~1~8Meåti.\8~Ii;t'~~kl
forpligtelser overfor Sydø~~sj,lla~q~ ~~,~tr~p.brets-

.•J lI';j'lJ.) .d [I \ ('LI ,t; ',. J",,, l: l:i.K. ~ie::;dskab vedr~reilde Je1:elt:trf6ftet~l:ln:tægg~;;~ ;

l ... , • ~, I.~ ~ \ • ' .. , 11. ;.I ~ • J.' ., ....

Afgift: § 14 : 2 kr.
t • i1 c.. 1.1 ; , . j ",-'~ : J ("

'-lE.',Schdlimborg. .)~J~,:;;\.u\Jd ::ul.Jl flm .tLv U211

"'.1, I ~11 ~,J .'. '1" , I, J 1:.: ',l c;) 1.. .. l!.' j t:.:a/1J eabfl t'H{~ ~~ lI!ansen.

..... 1,,1 <'1 l, J ,v f) (.~ .I. J. • I: l ; .... ! '1 .l

~:"Ge-'.iipEirtedli' "~igtLgh~'d ,jb~kræ:ftes •. ' , , ,
J 1.J l') I, ,~ (. , • j • •• • I J & l, d 1.. ~, :, ~ •

~ N~1llfrre(h11m~~n~yn~t..J~I,J, l' ,.1.,. L, (,.L, ,', J '.l.vJ'j-, ll~.,b'H~g",}h.UL~O lld.l'd"

p~ Aml.sråadskred::. den" 29. oktober 1952 •
...ll~:lll ":J1J(Jl': f.J ->' "j,'Lf'J) ':,I'.l ...,jll,),1 " • ,'j .• '. UC.d.ljl'·Jj~ll}tmbi:J 6~n~dl~,,-

..
f

D ti ....: ,,';,)1.'. ':..1~ ... LI j .Jl,. .. ~;j,.I ~ .J I .. ' r t; ti tJ 11 ~ Ol t .~L.) 'l

..
.ll:J1JUdlU(jllJJ'.l::... ... ;l\J 81lL;U ,J' JL,,',/J .a·~·l::t·jJc,. ('11.1. utlULb tl:JlIt.>, [{'L, 'Iebud::!lbil'':'1l1 "'~JIL

u\:;;j'~JL8LH J.s ,"",\/.).11., ,.,.(,)~Vll .. () jWl)H~ll'I\.J_" llJbU n;,1il lH;VlSd j'S t~q Jbcill1~'d

,"'''''JbLUd 01.:11 Ll.:li)'\I·~'.J." i;j elU IH,;,'I.U{ llJ' lletevan:8oB i;j',(l

• ,;,L' u,J .;J 1.:.0'. (, fwb1/ 'Jl:l:l1B rlO~n:.tllbEl'lr!f

•. 1 Ir. CJ II j "
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Afskrift. REG.NR.~r1 Æb/9 'J~)

I~//01>1Matr. nr. 52~ Baarse
by og sogn.

Stempelrri i h.t. § 33 1
Jov nr. 140 af 7/51937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gaardej er Theodor J ensen ar Baarse
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

,.......,
I • S2 12 Baarse by og

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealerne beskrives således: tl) det &re~ at 52 l, som ligger .mellem det
østre dige af Baarse kirkagaard og en lime 1 en atstand at lo m tra og

,.....aral.lal lIled nævnte d1ge, og b) det areal at S2 R, SOIll 1 sEllllllebredde
.dgger L1dddelbart nord ror det under a nævnte areal indtil 20 m tra
kirkegaara,ens nordØstlige bjørne.

fredningen har følgende omfang-:
Arealerne må ikke bebygges 1ll!llt~~, 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 beplante arealet med hØ~stammede træer.
og til at opføre beboelsesbygninger.

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

-r 52 .R af Baarse by og sogn,
.Jodetbestemmelserne ogsaa er g.eldende t'or eftertØlgende ejere at ejendom-
men,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberetti/{et i henhold til foransjående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Baarse menighedsråd hver for sig.

.I

Baarse ,den 3O / 9 195 2

Th. Jensen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den Ilt / I" 195.:2 l,

I

t

Hay-Schm1dt. Johs. Kr1stoffersen.
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Indrørt 1 doubogen .t'or rctokroc1a nr. 23. l)r.JGt~ købstad m.v.
Jan 21. oktoLur 1952.

LyGt. ~'1l16bog: BL 2... Bl. lB. ;kt:tjknb B nr. 256

I

I
I

I
I

I
~
t\ . l
, .I(e'

I
i

:nIn..;rkrdng : :::j endom:nen er forud behæftet cod:
l) Dokument om, at dor p".hvilor matr. nr. 52b

forpl1i~tall)e til et Op'B:.llttll·O~vedl1g~holae
~ovll~t h~sn, l. 2J/5 1839.

2) P'mteb.i."nv 2.500 kr. til ':etifternos Husmands-
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_ ":.._Je Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,

Lolland og Falster

12 JULI 2007

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf.: 55786300
Fax: 55739139
Mail: kili@domsto1.dk

Modtaget I
Skov-Ol! Natur.tyr.t..

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.

Torsdag den 12. juli 2007 foretoges på kontoret af formanden, dommer Kirsten Linde

Fr.s. 6/2007e Sag om opførelse af 4,50 x 8,00 m og 4,10 m høj træbygning i præstegårdshaven til Bårse præste-
gård til opbevaring af redskaber m.m. til kirkegården. Ejendommen er omfattet afkirkeomgivelses-
fredningsdeklaration af7. oktober 1953.

Der fremlagdes:

Brev med bilag fra Stege- Vordingborg provstiudvalg.

Sagen har været forelagt nævnets øvrige medlemmer, Jørn K1emmensen og Edith Marie Rosenmei-
er. Disse har udtalt, at de, under hensyn til den planlagt bygnings beskedne dimensioner og materia-
levalg, ikke har noget at indvende mod det ansøgte.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde dette, gav nævnet dispensation til det ansøgte.

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

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.
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Kirsten Linde

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for Naturklage-
nævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen.
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"

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har mod-
taget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 12. juli 2007

hl-~
Kirsten Linde

formand

Udskrift er sendt til:

Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, postboks 200, 4760 Vordingborg
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37,4800 Nykøbing F
Jørn K1emmensen, Grundtvigs Alle 20,4760 Vordingborg
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege

http://www.nkn.dk.


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Fax: 99685202 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 5. juli 2010 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det statslige 
medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem Niels Brixvold møde på 
ejendommen  matr.nr. 1a Baarse by og sogn og 58 Baarse by og sogn, Præstegårdsvej 5a, 4720 
Præstø. 
 
 
Der foretoges: 
 
Fr.s.48/09 : Sag om dispensation fra deklaration tinglyst den 7. oktober 1953 på matr.nr. 58 Baarse 
by og sogn til at opføre redskabsskur ved Baarse Kirke. 
 
 
Der fremlagdes: 
Ansøgning af 19. november 2009 fra Landmålergården I/S. 
Oversigtskort af 17. november 2009 udvisende de eksisterende bygningers placering med markering 
af det ansøgte redskabshus 
Skitse af 16. oktober 2009 
Skitse af 9. juli 2009 
Skitse af 7.oktober 2009 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
 
Landmålergården I/S ved Henrik Jensen 
Bårse Menighedsråd ved Uta Tønnesen 
Kirkeværge Kenn Johansen 
Konsulent for provstiet Jørn Hørdum Larsen 
Vordingborg Kommune ved Christian Nordsmark 
 
Der foretoges besigtigelse. 
 
Henrik Jensen oplyste, at der søges om dispensation til at opføre et redskabshus til brug for den 
daglige drift af kirkegården. Han og menighedsrådet har været i dialog med Stiftsøvrigheden for 
Roskilde Stift, Den Kongelige Bygningsinspektør for Roskilde Stift samt Nationalmuseet. 
Bygningen skal opføres i træ vinkelret på den eksisterende bygning med en passage på ca. 1,5 
meter. Redskabshuset, der er 6.20 meter bredt, skal placeres på matr. nr. 58, Baarse by, Baarse. 



Menighedsrådet har indgået aftale med ejeren om at købe dette areal. Placering af redskabshuset på 
det pågældende sted forudsætter nedrivning af et til redskabshusets bredde svarende stykke af 
kirkemuren. Dette er godkendt af Stiftsøvrigheden, Den Kongelige Bygningsinspektør og 
Nationalmuseet. Placeringen indebærer ligeledes, at der skal fældes flere høje træer. 
 
Der foretoges votering. 
 
Fredningsnævnets medlemmer var enige om at meddele dispensation fra deklarationen, tinglyst på 
matr.nr. 58 Baarse by og sogn den 7. oktober 1953. til at opføre udhuset i overensstemmelse med 
ansøgningen.   
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, 
stk. 2. 
 
 
Kirsten Linde 
formand 
 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for 
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen 
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 15. juli 2010. 
 
Kirsten Linde  
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Martin Vestergaard 
Friluftsrådet v/Terkel Jakobsen 
Vordingborg kommune ved Christian Nordsmark 
Landmålergården I/S 



Bårse Menighedsråd ved Uta Tønnesen 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Niels Brixvold 
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