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Ål· 1956, den 17. janlH:l.r)
afsagde overfredningsn"Evnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig V'otering følgende
kendelse
"
i sagen nr. 1204 vedrørende fredning af udsigten fra V~ggerl~se B~kke
ved Guldborgsund.
I den af fredningsn~vnet for Maribo amt den l. juni 1955 afsagte
kendelse hedder det:
"Denne sag angt3ende bevarelsen af udsigten fra V::Bggel'løse
Bakke
mod vest over bakkeh-Bldet og Guldbor·gsund mod Lollands kyst og Nykøbing
byer i sin tid indbragt for fredningsn'Evnet ved en skrivelse fra
Danmarks Naturfredningsforening af 28. maj 1948 s~)lydende:
"Vor lokale fredningskomi te for Nykøbing F. har i sin tid oammen
med Nykøbing F. kommune fremsat forslag om, at man 8~gte at bevare
udsigtul1 fra den s8kCildte V_-egt~er13BeB~~~~_
I denne anledning har stedet nu vnret besigtiget af vort tekniske
udvalg ved dets medlemmel' arki tekterne Tyge Hvass ng JørGen Bo sammen
med formanden for komiteen, købmand Vilh. Sidenius og l~rer Kring,
og de har herefter overfor vor hovedbestyrelse henstillet, at der
rejses fredningssag for det på medf~lgende kOlt 1:10.000 markerede
område i den hens igt at sikre udsigten fra Nykøbing-Gedservej en mod
Guldborgsund, og vi skal derfor tillade os med hjemmel i naturfredningslovens § l overfor det ~rede nævn at rejse fredningosag for det
n~vnte område.
Arealet tilhører oftor det oplyste dels Højagcrgaard og dels den
syd herfor liggende g~rd,idct den vej, som overskærer arealet danner
skel mellem de to ~jendomme.
]'redningen bør n'Ermore gå ud på, at det til fredning udsete omrt3de ingensinde m~ bebygges elI er bepluntes på en udsir;tsforstyrrend e
måde. Ej heller m8 der opføres boder, Akure, master eller andre indretninger, som kan virke irispryde:nde."
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2.
Det areal af V~gger10:Jo by og sogn, som påt::enktesinddraget under
fredningen, var folgende
3862 m2 af matr. nr. 9a tilh0rende g~rdejer S. H. Beske
20528 m2 af matr. nr. lla tilharende fru A. M. Krogh
og tre syd for en allerede p1begyndt villabebyggelse liggende byggegrunde med ret til udkørsel til hovedvej 2:
796 m~ af matr. nr. lls ti1h0rende uddeler H. 8. Hansen
783 m2 af matr. nr. Ilt tilhørende murermester Johs. Simonsen
1072 m2 af matr. nr. llu tilhørende maleI~ester H. A. Jensen
s81edes, at det samlede areal mod øst begr~nsedes af hovedvej 2
fra sydskellet af matr. nr. 111' i norr! til 8,4 km-stenen i Gyd.
Spørgsm:~let om frf.Jdningenbehandledes p8 flera m0der i 1948 og
1949, men da de af ejerna fl'emsatte erstatningskrav androg meget betydelige beløb - c. 30.000 kro- meddelte Danmarks Naturfrednin~sforening
på fredningsn~vnets forespørgsel under 18. oktober 1949, at man under
henvisning til de meget store erstatningskrav og til, at foreningens
lokalu komite af denn~ grund ikke fandt det forsvarligt at søge fredningen fremmet, ikke mente, at sagen var af en s8dan betydning, at
det ville v~re forsvarligt at s~ge den gennemført overfor de fremsatte
erstatnine::::kra
v, hvo rfor fareningen trak de t rej ~te fredningsønske
tilbage.
Fredningsnævnet sluttedG derefter sagen i et d8n 12. maj 1950 afholdt møde.
Imidlertid havde VtJggerl,!)se
kommune exproprieret et st'Jrre areal
til sportsplads af den g8rdejer Beske tilhørende landbrugsjord øst
for hovedvej 2, og som erstatning derfor k3bte gårdejer Beske ve~
okøder lyst 29. september 1949 og 20. januar 1950 fOl' 15.500 kr. to
parceller af matr. nr. lla matrikuleret under lly oe lIz, c~f hvilke
lly er beliggfmde vast for de til hovedvej 2 udstykkude bygt3egr'unde
lIs, Ilt og llu mod syd stødende op til matr. nr. 9a, dog skilt fra
matr. nr~ gå af den til Højagergaard f~rende 5 m brede indkørselsvoj,
deI' {;F.ir
gennem det til fredning bestemte område i en l':Engdeaf c.
130 m. Endvidere afkøbte han uddeler Hansen matr. nr. lIs ved skøde
lyst 8. oktober 1951 for 5.250 kr. og malel'mester H. A. Jensen mutr.
nr. llu ved skøde lyst 23. april 1952 for 3.500 kr. Ved sidstnBvnte
skade p81agdes der matl. nr. llu servitut om, at parcellen ikke mA
bebbygf,os eller beplantes med bevoksning højere end l m, med pAtaleret fol'ejerne af mu.tr. nr. lIs og Ilt, men denne byrde er nu, da
gårdejer Beske, efter erhv8rvclsen også af matr. nr. Ilt. er blevet
ejer uf beGge de n'Bvnte pen·celler, uden betydnine:;.
')

e
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Da gårdejer Beske efter de nævnte køb var blevet interesseret i
• fredningen, har han foranlediget, at Danmarks Naturfredningsforening
har beeært spørgsm~let herom optaget til ny behandling i skrivelse til
fredningsn~vnet af 25e august 1952 sålydende:
hVed Dkrivelse af 28. maj 1948 forelagde Danmarks Naturfredningsforenine fredningsn~vnets dav~rende formand, hr. dommer Delbanco, på
foranlednine af vor lokale fredningskomite for Nykøbing F. en sag vedrørende bevm'ing af udsigten fra den s13kaldte Vægberløse Bakke.
Sagen blev den gang behandlet af nævnet med det resultut, at
nævnet på grund af de fremsatte betydelige erstatningskrav b~sluttede
ikke at fremme den. Nu har vi imidlertid fra saeføror Viktor Larsen,
ttWykøbing F., modtaget den i genpart medfølgende skrivelse, hvoraf frem_går,
at den str2lI'stelodsejer, [:8rdejer Sofus Beske, har erklæret sig
positivt indstillet overfor sagen. Herefter er denne jo kommet ind i
e,et nyt Epor, og vi skal derfor tillade os høfligst påny at indbringe
sagen for det J3rede n';evnP~l det s810des foreliggonde gl undlag under
hensyn til den interesse, der stadig fra forskellig side er knyttet
til sagcm.
Vi beder om, a t vor Nyk0 bing komi t~ ved dets formand hr. købmand
Vilh. Sidenius, m~ blive indkaldt til kommende Astedsm~der."
.'
Den i genpart medfølgende skrivelse fra sagf0rer Viktor Larsen,
Nykobing F., af 140 aueust 1952 er sålydende:
"I 1948 indbragte den '-er'ede
forening for frednincsn'Ilvuetfol'
Maribo amtsr8dskreds en sag, hvorefter der ønskedes fredet nO,3le arealer i V:l3ggerløseby og sogn for at bevare udsigten fra V'~Egerløse Bakke
e,Udover" Guldbor"gsund.- Denne sag blev henlaet , fordi lodsej erne krævede
store erstatninger.Dette forhold ha.r nu 'Bndret sig, idet den største lodsej er, gArd~ejer
Sofus B8oke, for hvem jeg er sagf~rer, har erklæret sig positivt
indstillet overfor sagen, ligesom han har erhvervet sig to byggegrunde
foy at hindre bebyggelse af disse.
Såvidt jeg kan skønne, bliver der herefter kun to grundejere at
fornandle med om sagen, nemlig min klient ovenn~vnte Beske og murermester
Johannes Simonsen, V~ggerløse, som har en byggegrund, hvorpå endnu
i kk e 8r bygg et .
Jeg tillader mig derfor at henstille, at den ~rcde forening p8ny
tager sagen op og rej ser den overfor fredningsn'Evnet for Mori bo amts."I'ådskl'eds, hvis for'mand er dommer Eruun, Nykøbing F."
•
Fredningsn .Evnet optog sagen til behandling •
•
De ar'ealer, d~r nu faldt ind under den p~t.Bnkte udsigtsfrednine, er
"
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murermes t er J oh s. SlID0nsen.
Den 17. december 1952 afholdt
fredningsn'l:vuet
møde i Væggerløse
besigtigelse
og forhandling.
I madet del tog fo:r<::udenfr'edningsn -evnets medlommer dommer Ni eIs
"

rI

e
Nyk0bing l!'., amtsr::idsmedlem Carl
Jensen,
Brnmsløkke,
og c;årde Bruun,
ejer Chr. Anderson,
BØt0, lodsejerne
g8rdejer
S. H. Beske og murerJ'ohs. Simonsen, for amtsrådet
civiling\:;niør
Olsen, for sognee mester
rådet soenerådsformand
Hemmingsen og fOr Danmarks NaturfredningsforeH.

ning

købmand V. Sidenius.
Endvidere var indkuldt

po.ntekredi

torer

nemlic

0stifterncs

Kredi t-

forening,
som havde anerkendt
modtagelse
af indkal<lelsen,
men ikke
gav møde.
Der' var almirtdelig
in teresse
for fredningens
gennemførelse,
men
murermester
Simonsen ptistod sig tilkendt
en e rstatning
på 6.000 kr.,
da frcdnineen
ville
hindre ham i at bebygge grunden,
således
som det
havde v::eI'et hans hensigt
ved den s erhvervel se, og gårde j er Beske an'"

•

forte,
at der måtte kunne till~gges
ham en rimelig
erstatnine
•
Under de fortsatte
forhandlinger
vi st c der s ig en mulighed for
et mageskifte
mellem Simonsen og Beske, således
u,t sidstn'Evnte
mod at
f~ matr~ nr. Ilt
skulle
overdrage
et tilsvarende
areal af matr. nr.
9a 0St for hovedvejen til Simonsen, betinget
af, at amtsrådet
gav
denne parcel
udk0I'sel til hovedvejen.
Sneen udsattes
til parternes
nErmere unders0gelse
af mageskiftets
gennemføl'lighed
på de n'.Evnte vilkår,
men da der fra amtets side va:r·
bet.El1kelighed
ved at tillade
ny udkørsel
til hovedvej,
selvom
de
til matr. nr. lIs,
Ilt og llu h('ll'cmde udk01'sler
samtidig
kunne nedlægges, afholdt
fredningsn--evnct
et nyt møde den 6. december 1954 i
VæggerL.,se, hvori deltog amtsrådssekret:er
Boyhus og civilingeniør
Olsen, sognerådsformand
Hemmingsen , købm.md Si deni us, g8rde j er Beske
sammen med sagforer
Viktor Larsen og murermester- 8imonsen.
Formanden redegjorde
for det i sagen passerede
og oplyste,

.,.,

at

sagen var trukket
ud~ fordi
man havde ventet
et positivt
resultat
af
de med amtet forte
forhandlinger
om l~mbytning af overkcn'sler
mellem

•

lIs, Ilt og llu og en parcel af 9a øst for vejen.
G8rdejer Beske havde i forste omganG S0~t om overfø~else af 3 overkørslf)1'til parcellen øst for vejen, men det er afSl~:i8ti skrivelse
af 30. december 1952. P8 fredningsn-:evnets foranledninil havde han derpft
under 18. november 1954 indgivet nyt andragende om ovorførelse af 3
ove:;l'k'",:;.~sler
til en overk0rsel Jst for vejen fBll(;;sfor de parceller,
der udst;ykkes fra 9a" Ilerp;~havde fredningsn "Evnot ud talt sig anbefa'"
lende, dog med tilføjende, at frGdningsn~vnot havde forstået forhanalingernG s:31ed8s, at den nye overkørsel ,.,stfor vc,jen kun skulle vsere
til afbenyttelse for den parcel, som murermester Simonsen fik i bytte
ved magGskiftet.
På denne ansøgning forelu endnu ikke svar fru amtsT8det.
FrCJdningsn'Evnet m?:!
tte da anse det for rettr;ot OgSi~ af'hensyn til
murermeoter Simr!TIs
en, at der snarest blev truffGt rm ufe;øI'el
se af det
rejste fredningssp0rgsm&1.
Sagfører Larsen redegjorde n'"Brmerefor de førte forhandlinger og
oplystu herunder, at g~rdej er Baske nu mud murermester Simonsen ht-l.V'lu
indgl3,eten overensk0ills-(;
om mageskifte med den Simons·:m tilh0ronde
parcel matr. nr. Ilt og en parcel '~st for vejen. Hervcld skcl ::,~rdcjel'
Beske til Simon sen betal e 2~000 kr. og nfs t?:!et oo.'eal,der er g0G t
400 kv. alen st0rre end den parcel, Beske får. De to parceller, som
Beske tidligere har erhvervet, har kostet 8750 kr.
Civilingenior Olsen og amtsr~dssekret~r Boyhu8 udtalt0, ~t 8p~r~smålet (lm etablering 0.1' den i sagfarer Larsen's ans:'lGningnævnte overkorsel ville bIi v:e behandlet p~ forste vejudvalesm\3rle.
:&'redningsn13vnetoptog derefter sagen til kcnddlr-:lE).
I et ID0de den 16. december 1954 forhandlede fI'Ddningsnævnets medlemmer sagen, derunder spørgsmålet om erstatning til lodsejerne~
Til m3det var indkaldt g~rdejer Beske, der m~dto sammen med sagforer Viktor Larsen, som ()~lyste, at det kunne forventes, at der opnåedes enighed med amtsr8det om overkørslerne. Under foruds13tning
heraf-of!,af en endelig ordninG med murermester Simonson om ma.geskiftet,
blev ersta,tningens storrelsG forligsmæssig fastsat til 6.000 kr. til
gårdejor Beske som eneejer af de af fredningen bcrarte arealer.
AfsigeIso af kGndelse blev derefter udsat.
Imidlertid fremgik det af de fremskaffede kort, at vejen fra
Hojagel'gaard, der ligger midt i det fredede ('områdei en lrmgde af c.
130 m fra hovedve~ 2, fremdeles var mutrikuleret under 38rden som en
del af matr. nr. 110..
1n henvendelse til ejeren, Gustav Kamper, af 22. december 1954

6.
fra

fl'edningsn()vnet
forblev ubesvaret.
Da det endvidere
af den skrivelse
fra Danmarko Naturfredningsforening af 28. maj 1948, hvorved sagen oprindelig
er rejst,
fremgik,
at
forslaget
om udsigtsfredningen
er fremkommet fra den lokale komit6
i Nykøbing F. sammen med Nykobing F. kommune, er fredningsn~vnet
af
den anskuelse,
at sp0rgsmålet
om kommunens deltagelse
i udredeIso
af
erstatningen
for pål~ggelse
af fredningen
b0r tages mod ved G~gens

e
e
e

afgørelse,
0{3;88m.der hensyn til,
at fr(;dningen uf udsi~ten
fra Vær::eerlose Bakke ikke mindst vil komme beboerne i Nykobing F., som navnlig
i sommertiden i stort
tal passerer
Y:Eggerl(?lse Bakke PI] vej til 011er
fra Marielyst,
Botn m.v., til gode.
P8 grund af det s;Jledes fremkomne genoptog fr0dningsn'Uvnet
s[1,!.~en
og afholdt til n~rmere behandling
mode den l. juni 1955 kl. l:; på
ti.nghuset i NykøbinB F. efter
forudg8et
besigtii~;else.
Der fore14 i ID0det tingbogsattest,
hvorefter
e~rdejer
14. marts

1955 har

I modet deltog

fået

tinglyst

foruden

skøde pa matr.

fredningsn

nr.

Becke den

Ilt.

-evnets medlemmer suppleret

med

det kommunevo.lgte medlem for Nyk"Jbing F. viceskoleil1GpektJr
IJ. Krint:,
civilingeniør
Olsen, Nykøbing F., borgmester Reinhold J0rgensen,
Nyk0bing ]j'., sognerådsformand
Hemminesen, Væge;erlø se, oc lnbmand Vilh.
Sidenius,
Nykøbing F., samt lodsejerne
gårdejer
S. H. Beske og proprietær G. Kamper.
Ingen af panthaverne,
der var indvarslede,
hfw:1e givet m0de eller
rettet
henvendelse
til fredningsnævnet
efter sagens anledning.
Propriet:Br
G. Kamper erkl"Brede sig enig i den påt:lmkte fredning
for det ham tilh0rende
af fredningen
omfattede vejG-I8als vedkommende
uden erstatning.
Borgmester

Heinhcld

nogen rimelig
forpligtelse
udgifterne
ved fredningen.
Da den omspurgte

J",rgensen

kunne ikke

anerkende,

:1.t der be8tod

fo r Nyk"lbinZ F. kommune til

udsictsfr'(:;dning

må anses

at del t;J.ge i

for s'l3rlig

ønskelig

af ~steti sk-land skabelige
hensyn, vil de t i sagen omhandl ede og pt.l
vedh'lJftede kort ungi vne areal,
der mod" st
begY"-enses af hovedvej 2,

,

mod n01'9: af en linie
falgende
sydskellet
af matl'.
til sydskellet
af m~tr. nr. 12a og f01gende dette

I

nr.
til

111', fortsat
vestskellet

af

matr. nr. lly,
mod ves1 af vestskellet
af matr. nr. 11y til
sk'lJringspunktet mellem dette skel og en linie
trukket
fra 8,4 km-stenen på
hovedvej 2 parullelt
med den nordlige
afgr~nsningslinie,
og mod syd
af sidstn13'mte linie,
og f1cm er matrikuleret
under matr. nr. lIs,

'\

"'

11 t, 11u, lly og 9a VæggerI", Ge by oe; f30gn, tilh lnmc e g~h'doj ar S. H.
Beske og lla ibd.,
tilh'~rende
propriet"Br G. Kampe!', -LaIt 27931, m2,

"

'8vJlre
_

at frede som nedenfor
Arealet
fredes
sBledes,

anført.
at det af hensyn

til

bev~relsen

af udsi~ten

fra hovedvejen
over arealet
ingensinde
mA bebygges eller
beplantes
med
trJler eller
buske,
som P:3 Grund af deres h0jde eller
r~ anden måde vil
virke udsigtsforstyrrende
, lif';escm der e j hE::ller 118.omrBdet uden forud
indhent~t
skriftlig
tilladelse
fru de p.st8leberetticede
må opføres
boder,
skure, master
eller
andre indretninger,
som kan virke misprydende.
PfJ.tal eretten
tilkommer na t~rfredningsn'Evnet
Mal·ibo amtsl':3d og Nykl1bi.ng :E\ ~yr:3d i foreni.ng

1'0 r Mari bo aOltsr:,J.dskred s,
ellcl' hver for oig.

For fr8dningsp;)1:egget,
der vil V~13reat tinClysu
pr} de oftn:cvnte
matr. nr.e,
till"Egges
der gf:irdejer
S. H. Beske en erstatning
som forligs-

4tn

XJssigt

e

bl. a. under hensyn til
vJ3rdien :.rf de tyggemodne !)arceller
i
omr.§.dets nord1stlige
hj!?lrne er fo.stsut
til
6.000 kr.
Erstatningen
vil v'p,re at udr'ede med 2000 kr. af Nykl1bing F. koæmune
medfør af naturfredningslovens
§ 17.3, medens resten
4000 l{r. udredAA
med halvdelen
af statskF.l.ssen oe; halvdelen
af Maribo rlmts rcpf.lrti tionsfond.
Der Cl' ikke af de i arealerne
interesserode
panthavere
fremsat
indsigelse
mod fredningen
eller
krav p:3. andel i erstatningen."
Konklusionen
er s8lydende:
"De ovenfor
beskrevne
arealer
af V.Bgger10se by oe SOtSn vil være at
belægge med. fr'ednin[;sservi
tut som i kendelsen
lHJrmere bestemt mod

;et

udredelse
af 6000 kr.
~rstatning~udredes

i erstatning
til
gårdejer
8. H. Besko,
af NykJbing F. kommune med 2000 kr.,

statskasson

amts

og Maribo

repartitionsfond

hver

kr. af resten.
P~tu.leretten
tilkommer naturfredningsn'llvnet
Maribo [;'1,mtsråd og Nyk(~bing F. byr~d."

udreder

V':Ci;[erlnse.
medens

halvdelen

eller

1_200.0

for

Mari bo amtsrådskreds,

Kendelsen
er forelagt
overfredningsnJlvnet
i medfør af naturfredningsI~lovens
§ 19, stk.
3. Kendelsen er derhos indanket
af Nykc"bing F. byrfid,
som under henvisning
til,
at Nykobing F. ikke har uOLen interesse
i
fredningen,
har nedlagt
p;.~stand om, nt byr.§.det fritages
t'or at yde
bidrag
til udredelse
af erstatninGen.
Overfredningsu<ævaet
har den 8. oktober
1955 besictiget
det pfJgældenc1e
areal

ae

forhandlet

med repr.:Dsentanter

interesserede.
Da oveI'fredningsl11)vnet
_
~l

herefter

for

m.§.V::Breaf

i fredningsn~vnets
kendelse
med f0je
udrede en del af erstatn:ingsud{;iften,
finder,

at

der

er tilstl'".Bkkelie

byx"3det og andre

grund

i sagen

clen opfattelse,

at det

er p81aet NykøbiuC F. kommune at
og da ove1'fredningsn:-evnet
ikke
til

at neds'Btte

st",rrelsen

af

dette

..

~,.

..

e
e
e

8•

bidrag og iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte, vil denne
være at stadfæste. Et kor~ nr. Ma. 101 visende grænserne for det
fredede område er vedhæftet nærværende kendelse.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Maribo amt den l.juni 1955 afsagte kendelse vedrørende fredning af udsigten fra Væggerløse Bakke
ved Guldborgsund stadfæsteso
Af erstatningen, 6000 kr. med 4t~ rente fra l.juni 1955
til betaling sker, udredes 2000 kr. af Nykøbing F. købstadskommune,
medens resten udredes m8d halvdelen af statskassen og halvdelen af
Maribo repartitionsfond.
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