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År 1957, den 28. juni, afsagde overfredninesnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1210/55 ved!'lo:rendeadgang for almenheden til færdsel
på en strækning langs overkanten af Stevns Klint.

I den af fredningsnævnet for Præstø amt den 15. auguot 1955
afsagte kendelse hedder det:

"Danmarks Naturfredningsforening har i henhold til lov om
naturfredning nr. 140 af 7/5 1937 § l næstsidste stk. for nævnet
indbra~t en Aae om servitutpålæg til sikring af almenheduns ret til
færdsel langs overkanten af StevnA Klint p8. strækningen fra Itødvig
til Sigerslev kridtbrud, idet foreningens endelige p~stand går ud
på føleende:

Langs St(~vns Klint skal almenheden have ret til fl'i og uhin-
dret færdsel til fods, men på eget ansvar, på den sti, som nu fak-
tisk 6ksisterer visse steder langs klintens overkant. Pq steder,
h vor såda.n sti nu ikke forefin nAR All er senere m~ tt e bliTre nedlaGt,
skal almenhe den ha ve re t til fl,i og uhindre t færdsel til fods, men
på eget ansvar, på et areal af 1'/2 m I s bredde regnet fra den til
enhver tid eksisterende klintoverkant.

På do steder, h vor færdsel på gI'und af levende hegn elI er
anden beplantning langs klintoverkanten ikke kan ske som ovenfor
anfø rt, haves re ttfJn til færdsel på et areal af l m I s bredde regnet
fra hegnets, respektivo beplantningens græn~e mod landsiden.

LodsejelTIe må - om de ønsker det - fortsat udnytte passagearea-
let som agerjord i forbindelse med deres tilstødende agerjord.

Ved nu eksisterende haveanlæg og andre tilplantede arealer samt
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slueter og lignende vllilskeligt passable steder beliggende ud til
klintens overkant kan passagearealet til enhver tid omlægGes efter
af'tH18 mellem ejeren og fredningsnævnet.

Med hensyn til passagen ved kridtbrud har vedkommende ejer
eller eventuel forpagter let til, når hensynet til kalkudvindingen
efter ejerens eller eventuel forpagters skøn kræver omlægnine af pas-
sagearealet, at ændre dettes beliggenhed på 8n sådan måde, at almen-
hedens færdsel ikko bli vel' til ulempe for' eje! ens eller uvontuel
forpagters udnytteJse af de p&gældende materialer i jorden •

.b'l edningsnævYlGt kan i henhold til naturf:l'edningslovens § 13
stk. 3 til enhver tId fastsætte nærmere ordensbestemmelsor vedr.
almonhedens færdsel p~ pasGugearealet og lade opsætte skilte til
l'egulering af færdstJlen m. v.

Po talere tten hul' naturfredningnnævnet for Præstø amtsI'!JdskredG.
Ved udski ftnineen bI ev sel ve Stevns Klint forbehold t lJ j el'E.maf

Gjorolev gods 0[, ikke særskilt matrikuleret. I den forløbne tid er
d(.'tt(~ klint::ireal for stør8tc dcleno vedkommende forsvundet som
1\u.lge af bOl'ttagelGu af Gtenrnaterialer o. lign. og havets o,~ vCjr-
li1.';uts indvirkning, og den tilbagestående klintevæg da::mer derfor
nu i reglen græn:3en mod hnvet for de ejendomme, som ved udskiftnin-
gen 18 indenfor Gjorslev klinteareal, og hvis matrikelsnumre fremgår
uf det følg0nde. Klintevæggen st~r næsten overalt stejlt mod havet.

Fra Gammel tid er- redningsvæsenets folk færdedes lt.:l.ngs klintens
overkrwt. p~ m;mge nf de til klinten stødende ejendomme hv.i.ler del'
servitut om, at den langG klinten førende g&ngsti ikke mt nedlæC68s •
Denne hæft(:;lB8 ffi.s. dog formentlig an tages at være pFllagt e j endommene
til fordel for Gjorslev gods som ejer af klinten. Faktisk er det kun
ffl r-:::tE'der'J)8 strækningen, hV01' uer forefindes en synlig E:;Clnc;sti,e idet en ssdun ikke når at blive gammel på c.:rund af de hyppige ,jord-
skred i klintevæegen eller på grund af ejernes oppløjning uf stion.
Strandbr(Jdden li_"ngs klintenfi fod er vanskeiie tilgmngcli{';, og ved
hø j vande {';8r havet ofte hel t ind til klin tens fod. Den i § 2~'5stk. l
i n,lturfredningsloven omhandlede færdselsret for almenbeden er der-
for ikke af praktisk betydning for så vidt angår strandbredden J);1

dGn pågældende strækning. ]'ra klintens overkant haves dol' en ~3jæld..:m
G Pl u.Y.: ud f:3i [; t •

E;trælm-Lne:envodrører ejendomme i Lille-Heddinge f:l oe:!,Yl , Højcrup
Dogn og St. Heddin~~Glandr30gn. Fredningsnævnet br.l.r hold t møder rnnde e jerne don ~:5. r10Vf..Jmbel' 1954 og dcm 13. december s. a. i henhold t-iI
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indkaldelser til ejc'L110. E'nd'lidcre er der afholdt møde den 2::>. fe-
bruar 1955 p~ tinghuset i Store-Heddinge, til hvilket møde indka1-
u~lse til alle interessel'ede var sket i Statstidende for den ll. s.
m., i Østsjællands Folket'lad for den 9. s. ID. og i 0stsjæ11ands
Social-Demokrat og i Stevns Avis for den ll. s. m. Nævnet har den
12. og 13. maj 1955 foretaget besigtigelser p~ de int~res8erede
e j E.:ndommeef t er unuerretning til e jerne. f.'ndelig er der d en 30/6
1955 afholdt møde p8 tinghuset i St. Heddinge, hvortil alle inter-
esserede, herunder alle ejere, pcmthavere og øvrige berettigede i
de af fre;dnj.ngobegæringen berørte ejendomme, specielt alle hurt-
kornscjeru i Højerup og Sigerslev ejerlag som berettigede llitJd hen-
syn til fælles ler·gr:.lve og vandinger grænoende til klin ten, var
indkaldt ved bekendt~Jrelse i Statstidende for den 9. s. m., i øst-
sjællands FolktJblad og Østsjællands Social-Demokrat for dGn 8. G. m.
o~ i Stevns Avis for den 10. s. m.

L

sog~
Med hensyn til denne strækning vedrør-er fredningsJ)f-)Dtanden

ejendommene matT. nr. 23Q, 24~ og 24Q Lille-Heddinge by og sOdn og
uudskiftet klintr3.leal udfor 24! og 24Q. I møderne den 21). november
1954 og den 13. m~ij 1'J55 og ved korrespondance med ejerne af 13oe8-
da1 Kalkvæl-k, A/S Ny Kalkbl'ænder'i, Køb\.):vlhavn, og ejelen af Gjorslev
gods, ji'r. sagens bilag 27 og 20 og 33, har ejerne af dG :3 matr. nr.
og nævnte klintareal, henholdsvis gårdejer Niels Vigh Larnon (23u.) ,
fornævnte aktieselskab (241') og parcellist hichard Hancon (24c) samt
ojoycn af Gjorslev gods samtykket i, at fredningen gennemføres som

_ stumJIolt'erne ti.n{.;ly[~of.l p8 deres rospekti ve eti endomr.:t:.
l!'r,odniY1gsp;~ctand ~n vi l herefter i henhold til na turfI'l::dnings-

lovtms § l VffiY'3 flt tage til følge for disse ejendommeo vo(H::omrr;~ndo
~rH)d f0lL,:onde tilfø jClloer: a) efter nærmere aftale med de reopekti ve
ejere f3kal der h\.:;nlwldsvis ved Boe~:;dal og VRd Itødvig p8 frcdnin(~[3-
uu;vncts bekostn-Lng opmcttr:.-·s to skil te med forbud af omtrunt f\6]-

[\md8 tekst: "AncllJn færd~el PI) stien end gåenc1e færdsel er forl:.'ucit.
Fi.er-dsel udenfor fJtten er forbudt. Henk:1Rtning af affa1(j er forburlt. 11

b) alrnenherlen m-~ for at kunne komme til stien langs kLLL1ten færdGr;
t -j l fod c~OG p8 eget an svar ad den markv8 j P~~lmat r • nr. 23Q, f':J()me:f:l :t:'

l~lngr) det vCf3tlige L1kol af matr. nl'. 23Q: fru. sognevejen Hødvig-Højc-
rup til mutr. nr-. 232. c) almenheden har færdselsret til fodH og p~
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oget ,ly} sye.r ad lT.[i.:rkv8j 81i over 24Q fra sogneve j en ved 24Q til passage-
arealet p~) 24Q.

Ejeren af mat}'. nr. 232: har samtykket i elen under b anførte be-
stemmels8 og i d8nncs tinglysning uden erstatning til ham.

Bjuren af 24Q og ejeren af Gjorslev gods har givet tilsyarende
samtykke med hensyn til den under c anførte testemmeIse, jfr. bilag
'33.

Fredningsbestemmelserne respekterer de rettigheder, GOmnu
lovligt m~tte tilkomme Gjeren af Gjorslev gods til indtC:Jgelse Fl.f jord
til kQlkbrud, stenokær m.m.

II.
Den øVl'i.wLstEOJkni.!lG. i Lille-Heddinge sogn.
]'redningsbegæringen på d enne strækning berører mat:r'. nr. 34,

26h, 261) 2712, 27Q og 28E. Af disse matr. nr. ejes mat!'. nr. 2Gi,
og 2712 af fOY'fwar'sJninii:-,tel'iet, som har anlagt et fOl't, Stevnsfort
kD,ldet, piil dis8() m!1tr. nr.' e. I mødet den 30. juni 1955 oplysto
forsvarsministdlicts r8præsent3nt~r, at forsvarsministeriet under
23. s. m. havdo tilsklevet statsministeriet, at forsvarsministeriet
villa modeætte sig, at almenheclen fåT' ret til færdsel lW1gs klintens
overkant pi.\ forte te. arealer, of!, at forsvarsministeriet også ville;
protest(}J"'c nlod, at QllIJ~:nheden ff1r ret til færdsel P~] landsiden omkring
for to ts o!Ii.r;~id.e.

Da nævnut finde t', a t fo rSVo,Ismini steri ets protest mS. tages til
føJ{~c, og d:1 a.lmenhe1on GOmfølge heraf ikke skønnes at h:-:ive væsent-
lig interesse i at færdc-.ls lanGS klinten på de øvrige matr. nr. P~I

8tl~knlD~en fra Boeudnl til okellet mellem Lille-Heddinge og Høj8rup
sO!jn'j, vil fredn:ingDpi~U3t!.inden ikke være at tage til følec, for r::iJ.
vi dt II n<J3VnLe strækning.

III.
stl'ækn.i nf2:cn f 1'U skellet mollem Lille-Hed dinge Qg Hø;jorup ~.lO{':nf~

tLl......§.t c. VYl~l!'yr·~

Denne stræknin~ b~lørGr dels ejendomme i Højerup 806n, delo
,,:;jan0ommei Tomrnc;otl'up ejerln.ue; i St. Heddinge landf.:Jogn.

Ejendommon:) .i HøjGY'up sogn er f0leGnde: matr. nr. 22, 2~!, ;~4,
~~~, 26~, 261, 2~~, 27§, 3Q, 3~, en del af klinten tilh0rende eje~cn
:lf Gjorolev gods, fælles lergrsv vod 32, 3r, 31, fælles vandine vest
for mrltr. nr. ',31, 3,!s, 36, 3.9., fælles lererav vod 3Q, 4,§, {Q og 4.9.'

l~jendommenc; i rrommentrup ej e1'1c.tug i Store-Heddinge landsogn
tit er 1'01['8nd8: ml:1.tr. nr. 14, l2E, 12Q. Sidstnævnte matr. nr. tilhører
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Omtrent midt p;~ strækningen fra sogneskellet mellem 1ille-
Heddinge OF:!"> Høj eTUI) s0.sne til Stev-ns Fyr' ligeel' Høj Grup gamle kirke
og kiY keg:~rd ved klin ten. Til ki rk ogaI'den fører sogneve j en fra
Højerup b;y. Kirken er· bGliggende 8:3 yderligt på klinten, ilt færdse-
len m?:!ledE::s landværts omkring kirkeG8.rden. Arealerne oml,::rinD
Højerup f,amle kirker:~{r<l ejes ,.::tf Selskabet Højeruplund, som ikke
har ~ivet møde under sagen. Højeruplunds arealer er tilgængelige
far almenheden og p:~ fredskovsarealet matr. nr. 36, der hør'ur
under' f-1elskabet Højtjrl<plund, ligger der 8t traktørsted. Hø;jl'r'uplund
og den bamle kirke be~:;øtS(·;si somm(~:ttiden c.,f talrige turiotoI, hvor-
af mange foretager en spadseretur lct.11es klintcms overkant i be6ge
retninter fra Højeruplund.

løvrigt vil dGr kunne skaffos adeang (gben~e færdsel) for
alllienhodcn til klinton l)ud et skcldige mellem 1ille-Heddinge soen
o::; HøjoJ.'up sogn fl'~I. dem offentlige sOgTI\.:vej nøjerup-Hu,l'viC;, 2) cvl
en offuntlie sti fra camme sognevej over matr. nr. 26~ Hojurup
mcllc;m h:..wen pf1 26g oG en fællL;s vu.nding teliggende p~, 26~, '"3) ad
8n p:r-.iv,lt vej fJ':a ::;()~nt)vejen Højerup by-HøjGl'up gamle kirke forbi
Hø,jo-rup pl'æGt8f'/il'd til og over 3,2 samt 4) ad den socnevuj, der
:s:h' .rra S02'"I']\,]vej(:JTIn0J(-:!'up-~:omm(Jstrup til Stovns Fyr. EjurTJ<:l af
uji.:Yldorr.ml-neJ CLngsUt(;VTISKlint p:~ den undel III omhandlede ntræk-
nJng har, 00rset fra selskabet Højeruplund, protesteret moJ fred-
n1ngsp~stc.md()11. B,41~rne113.1'erklæret, a.t de .ikke vil TDocJnætto sig
almcnhedens sømmelige færdsel lan&;s klintens overkant ~\om hIdtil,
men ut de ikke vil finde siG i, at doros ejendomme l)ehæftt_,~; med
servitutp81æg i 8:3 h(~nS8(:nde. S:-;1fl'emt deres protc'st mod 8orvitut-

e erstatning.
Hvad ang~}r Dl el tr. nr. 12Q , hvorp.?:! Stevns :I!'yr er opf\) rt, bGmær-

kCf3 sa'rliiSt , at !Lo, tr. nr. 12Q ikke Cjræm::er hel t ud til klin tevæg-
gen, m(~11a t cm del ~.l.fmatr. nl'. 12.,2 skiller 12.2, fra klintevæggen .
i'lkd 11Cmsyntil cd'E;alet m8110m 120 og Jtlintevæg[;en har fyrmester
Monf3tecJoplyst, n,t dette c.real, som er meget smult, bcmytt8s .Lf

forsvuIets radio- og radartjeneste, hvorhos han har oplyot, at
dlor P~l dun del af l;_'~, com grænuer til nævnt" ~lreal, vil t'1ive
opført 811by{~in~ til rudio- og plotterstation, og at ulmenhodens
færds~l Dom iølge af dioS8 anlæg ikke vil kunne tilstedes p~

__ :J.l'o3.1et mellem 12.2, og klintevæggen , men eventuel t m;~henvises til
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Under lHmsyn til den store uvilje, som lodsejerne har vist
mod en tinglysning 8,f fI'ednint;;l:lbestemrnelserne, og under hensyn til,
at 8jarne m~ antaguu ikke l fremtiden at ville forhindre folks
sømmelige færdsel t il fods langs ldinten s overkant, find er fred-
ningsnævnet det bot;:xmkelie!,t a t imødekomm8 frGdni nes begærin<-~cn for
84 vidt 8-ngfjr nærvD::1";nde under III nævnte strækning.

IV.
~tlækn.inr;en f':r'Q btevns Fyr t';'l Sic;ol'clev kridtbrud.
Denne strmkning vedrører følgende ejendomme i Tommestrup

ejol'laug, St. HGddin~l-1 landsogn: matr. nr. 12..2, 1°12, 18,g, 20Q, 1112,
4~, 41, 3~, 31,3~

og følgende ejen~ommo i Sigerslev ejcrlaug i St. Heddinge
landf~ogn: matl'. nr. 17Q, 17.2:, 19.Q, 19Q, 213: og 21Q.

IJer vil kunne sk:lffes .!ilmonhoden adgang (gående færd~1\)l) til
pass:..LgeareCll(~t a) [td den oVI:mfor under III nævnte sognt.~voj til
Stevns Pyr og videro over et 8ty}~ke af 12,2, og over 1212 lang:..; dot
nordre sl<::ul af L_)2., b) ,'te! en privat fællf3Gvej i "Barmhj81'tit:;hoden"
t.i.l 4.§. Tomrnest l'UP og OV'D' det te matT. nr., c) ad en pri va t vej
OVGr 3~ og 3.§. To~me8trup og d) ad en privat fællesvej, k~ldut
L[...]cf:!E"Jgade,tH Si['",..'rGlf~v Kridtbrud •

Almenheden r-, fæ r ds ul m~~ e f ter de for nævnet forel tf;&~ondo op-
1yoninr;Gr nnt,:.lg88 hidtil at have værE;t uf ret ringe botydninr,:,.
EjE;rne af de T~gældende ejendomme h&r erklæret, at du ikk0 hidtil
har LlÆ:t hinc1r ineer i Vf~j en fo r sø rnmelig g8 end e færdG 01 fr8, 21men-
hodens slde, og at de heller ikke i fre~tiden vil eøre dotte. Men
de pl'otes terer imod et servi tutp8læs i s~ hens(':Jende, Ob dd fo:r':L'ln-

t t· 1.' f' i' 'h • .J.. , • ~ -- -r():or Ur'D" 8. fl"l n (1: j rlVlS ..::r"lG(Aonlllgsucgærlng(~Tl vi:igtJp -ell. 10..LE-~O.

UndGY'honf:!.yn ttl det ':t.nførte finder nævnet lIrke tilstrækkeli::-:::
an1 edning ti.l a t imø llokor.cme fredningsbegæringen fa r 8:3. vidt nneih'
d l;r} tmdur IV oriJhanr31ude strækninc •

.b1or s.2, vidt UnEj:3I'::Jelvu ~igerslev kridtbrud , fJom li,':'Gor pi3.
][,;:tt1'. nl'. 34.Q, 34,2" i:;(l f'r;lles lergrav ved 3412, og d.elvis også p::,t

':1'7 o g 2l,Q S]\:0yme 8 dut oft er d e st 8dlige forhold, ner s tl'ækningr..'n
Hyd for krldtby'udd~t ikke servi tutbelægges, at være unyttigt at
tet:~c frudnil1g8r:~~,tfmden til f;.:,lge sær skil t for kridtbruddets vod-
v.OI:1II1Cnde. "

Konklusionon er siAlydonde:
liDer till:B~;,ge8 almenhoden I'et ti.l færdsel til fods aE, P~l Geet

an svar 1:-.iTICG3 tevn s Klin tf j overka.n t på IDatr. nr. 23.2:, 24.r og 2~..9.
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Lille-Hedding8 by oe:::~ogn ug pÅl.udskiftet klintnreal udfor sidst-
nævnte to matrikelznumre, s:31edes som nærmere under forannt6ende
afsnit I bestGrrt. Almenheden får adgang til klintens overkant ad
de to ovenfor under afsnit I omhandlede markveje på henholdsvis
23,§ oG 24.2.. })8tal el'ett en har no.turfredningsnævnet for Præstø amts-
r~)dskred s. ErBta tninf, fo r fredningen ydes ikke.

For så vidt ang:ir de 0vl'ige ovenfor under afsnit II, III og
IV omhandled c e j encJomrr;evil den fremsat te fredningsbegærinc; ikke
kunne tages til f0ll~e."

Kendelsen er indanket for overfrednine;~mævnet af Danmal'ks
na turfredrl"i ngsfo rening, som p;~s t13:r kendel sen ændret s81 edes , at der
i overenssteæmelse DCO den af foreningen nedlagte frednin~Ap8stdnd
gives almenheden adgang til færdsel ikke blot p~ den i kendelsen
under I :r..ævnte p,trrekning, men tillige p4. de under II, III og IV
nævnte f!tl'ækningel'.

Overf'l'ednlngsnævn et hl,3,) den 6. okto bel' 1956 besi bti get de
p~lgældende arealer O!:; forh"ndlet med den a.nkende ob andre i s"gen
interesserede. Sagen Ol' endvidere blev~t drøftet i et m0de d~n
29. november 1956.

OverfredningL-mævnet k'm til træde, hvad der' i klmdelnen unføres
ved)-øreno<~ den i'o.fJtsatte lJ.dcanc; til færdsel pi; don unr10r I omhand-
lede s trækn in'~, at:: ]';'011cJ el sens b etIrunde188 f0r, u.t frodningopFl stu.n-
den 1'01 f;~ vidt anGår fæl'dssl p8 de under II, III o~ IV onJ.landlede
strækninf.8r ikl{s eJ" Llevet tCiget til L?l[je. Kende12en Til Oerfor
væn: A.t 8 tad fæu t e. Bt ko rt nr. Pr. 108 vi sende den ('n;trl.mtlit~8
boll ('.r~enhed af Gti en er vedhæft et nærværende kendelse.

T h i b u s t 0 æ ID o s :

Den (-lf frcdningsnævne-L fOL Præstø amt den l'). au{~ust 19fJ5
afsa[te kendelne vedrørende adgans for almenheden til færdsel p~
en stra::kning lcmgo 0verkanttJTI. af' stevns Klint stadfæstes.

Udskri f t ens r i;_;tit."Sl1E;.)
bekræftes.

...J-,..,.-:.~;.
..- :"'r' _~-1""~

. / ·'/v ~r.;-\.t "..
~ -t-'" ./._~ "'" ~

'I
P. Grgge

()verfredningsnævne ts sekre tær
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