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REG. NR. ø2:S-.12,

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

• År 1962, den 6. januar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1373/59 vedrørende fredning af et areal af ejendom-
men matr. nr. 39~ og 39~ af Overby, Odden sogn.

I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 27. no-
vember 1959 afsagte kendelse hedder det:

"Efter begæring af sognerådet for Odden kommune har fred-
ningsnævnet rejst spørgsmål om fredning af et areal af den I/S
Sandgraven tilhørende skov på Overby Lyng (fællesskoven).

I denne anledning afholdtes der den 19/8 1959 et møde,
hvor man enedes om, at bestyrelsen for interessentskabet skulle
forelæg~ spørgsmålet om fredning af det 2t-3 tdr. land store
område, der ligger mellem den offentlige vej og den nærmeste
inde i skoven ca. 50 m fra den offentlige vej løbende parallel-
vej.
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I skrivelse af 10/9 1959 meddeltes det imidlertid, at

interessentskabet ikke ville medvirk-' til en frivillig fredning.
På et den 6/11 1959 afholdt møde blev spørgsmålet herefter

påny drøftet med interessentskabet, der blandt andet meddelte, at
man ikke så sig i stand til at opgive hvilken erstatning, man
måtte kræve, såfremt arealet frededes.

Da det skønnes af naturfredningsmæssig interesse at bevare
det omhandlede areal i den nuværende tilstand, og da betingelser-
ne herfor i naturfredningsloven findes at være opfyldte

bestemmes:
Det I/S Sandgraven tilhørende 2t-3 tdr. land store område af
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nfællesskoven" matr. nr. 39a og 39d Overby, Odden sogn, der lig-
ger mellem den offentlige vej til Odden og den nærmeste inde i
skoven ca. 50 m fra den offentlige vej løbende parallelvej fre-
des, således at status quo bevares. Det bemærkes, at en del af
arealet er bevokset med fyrretræer.

Offentligheden skal have ret til at opholde sig på området
mod at underkaste sig de ordensforskrifter, som nævnet måtte
foreskrive.

Odden kommune har i skrivelse af 19. november meddelt, at
kommunen er villig til at holde opsyn med det fredede areal,
således at det stedse henligger på sømmelig måde.

r erstatning til r/s Sandgraven betales kr. 3.000,00, der
udredes med t af statskassen og t af amtsfonden.

Kendelsen vil være at lyse servitutstiftende på den nævnte
ejendom med respekt af allerede lyste servitutter og pantegæld,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen og med påtale-
ret for naturfredningsnævnet for Holbæk amt."

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af ejerne,
r/s plantagen "Sandgraven". Selskabet har den 29. juli 1960 op-
lyst, a t arealet den 2. maj 1960 er s olgt til amtsrådsmedlem W.
Nybjerg, der ifølge endeligt skøde, lyst den 6. oktober 1960,
var bekendt med den foreliggende kendelse.

Overfredningsnævnet har den 19. august 1960 besigtiget
arealet og forhandlet med ejeren og kommunens repræsentanter.
Under for~~ndlingen udtalte ejeren, at han ikke havde noget imod,
at en passende bræmme fra le~devejen 40-45 m fredede s mod bebyg-
gelse. Sådan fredning ville han tiltræde vederlagsfrit. Derimod
protesterede han imod, at offentligheden fik adgang til arealet,
bl. a. under henvisning til brandfaren. Kommunen ønskede arealet
åbnet for offentligheden, idet det var meget benyttet af kommu-
nens beboere og turister som opholdssted i forbindelse med stran-
den om sommeren •

For at imødekomme dette ønske har overfredningsnævnet anmo-
det naturfredningsnævnet for Holbæk amt om at søge opnået en
ordning, hvorefter Odden kommune erhvervede det omhandlede areal
helt eller delvis og udlagde det til almenhedens færdsel og op-
hold. Såfremt erhvervolsen kom til at omfatte den del af arealet,
som er tæt bevokset, ville man være indforstået med, at en del
af bevoksningen fjernes. Kommunen har i skrivelse af 20. april

'.
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'1e 1961 meddelt, at man er villig til at deltage i udgifterne til

arealets erhvervelse med et beløb af ca. 10.000 kr., således at
restbeløbet af købesummen afholdtes som en fredningsudgift.Under
et møde for fredningsnævnet den 23. j811uar 1961 har amtsrådsmec.··
lem Nybjerg imidlertid nedlagt påstand på 3 kr. pr. kv. alen
eller ialt 140-150.000 kr.

Efte:r" undersøgelse af prisniveau m.'lO. på Gtedet har o~v8r·-

,I

fredningsnævnet herefter i skrivelse af 12. oktober 1961 tilbudt
ejeren en erstatning på 35.000 kr. med renter 5% p.a. fra den
27. november 1959 at regne, og til betaling sker, underfurud-
sætning af, at overfredningsnævnets kendelse om frelli~ingmed
offentlig adgang lyses på ejendommen som adkomst for det offent-
lige.

Dette tilbud har ejeren ikke ønsket at akceptere2 men har
fastholdt sit krav om en erstatning på 3 kr. pr< alen •

Efter overfredningsnævnets opfattelse er det pågældende
areal, som det for tiden henligger, i det væsentligste bevokset
med gammel tæt granskov, hvis UYflerskov er temmelig mørk og
bestående af tørre grene. Det er derfor ikke særlig velegnet
som intensivt udnyttet opholdsplads for et badesDgende publikum.
For at opnå et tilfredsstillende resultat har man ment, at area-
let burde søges erhvervet af det offentlige, således at det kunno
gøres bekvemt til formålet.

Afståelse af arealer til fredningsformål kan imidlertid i
henhold til naturfredningslovens § 13, 4, kun ske enten ved
overenskomst ~ed ejeren eller ved egentlig ekspropriation. En
overenskomst har ikke kunnet opnås på rimelige vilkår, hvorved
bemærkes, at den nuværende ejer har erhvervet ojendoa~en med
kendskab til fredningsnævnets kendelse for 1/3 af det for afståel··
sen forlangte beløb, og overfredningsnævnet finder ikke aldeles
tilstrækkelig anledning til at gribe til den i fredningssager
ret ekstraordinære fremgangsmåde at ekspropriere arealet. Da ~~n
yderligere har fundet, nt en byggelinie, således SQIil ejeren har
tilbudt, vil være uden fredninesmæssig værdi, når arealet ikke
gøres offentlig tilgængeligt, er der efter overfredningsnævnets
opfattelse ikke tilstrækkeligt grundlag for nt gennemføre fred-
ningen, og denne vil derfor være at ophæve.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 27. no--
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r-,.' vember 1959 afsngte kendels e om fredning af en del af ejendommen

matr. nr. 39~ og 39~ af OvGrby, Odden sogn, ophæves.

•

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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1ft e r begl'Prtng af s0Emddet for
8perp.8m~1 om 'fr~'dning at et ar~al af
Overby lyng ('f~11e85koven).

~ I denne anledninp afhol1tes der den 19/8 19~9 et mode, hvor man enedes
om. at brJstyrelsen fnr interessentsKabet skulle forelæ~es spergsmllet om
fr~dnin~ af det 2t-3 tdr.lan~ store omrAde, der li€ger mellem den offentlige

l.a vej og den nre~"meste inde 1 skoven ca. ~O m fra den ot'tentlisc vej løbende
.. parallelvE'j.

I skriveloe af 10/9 19'39 lil(?,1t!E'lltesdet lmidl<?rti(l, at interessentskabet
ikke ville m~dvirke til en frivillig trpdni~~.

På et den 6/11 1959 afholdt møne blev spør~smfi1et hereft~r påny dr.ftet
intArea~entskabet, der blandt ~ndet meddelte, at man ikke s~ siS i .tand
~t opgive hvilken er8tatnin~. man mgtt~ kræve, s&fremt arealet fr.4.d~s.

Da d Flt skønne 8 fl.t naturfrf'dn ingsmmss ig intflressn at bav.fire dot Ollhand-
lede are~l i den nuv~rende ti15t~nd, OP. da betinge15er~~ h~r or i naturfred-
ningsloven findes at være opfyldte

b e 8 t. ~ ~ m e Ss
Det Tis S8ndFr9v~n tilhørenje ?1-3 tdr.land atorp område a~ ~fælle •• ko-

'4t v~m" mtr.nr. 398 f)~~ '3<)d Ove!'by, 0.10en SOlm , der lir..Q'er mellem den offentlige
vej til Odden OR den nærmesto inde i skoven ca. ~O ~ frR den otfentlis_ vej
løbp.nde paral1elvej frt.ldB, sf:11edflsJit stf:.tus \~uo bevares. net bemærkes, at

~\an del af arealet er b~vokset med fyrretræer.
O:ffentlifheden skal hHve ret til at opholde sig pli.omrAdet mod at unr,p,r

,tt kaste sig de ordensforskrifter, som n~vnet mAtte for~ekrive.
Odden komtturlt:lhar i skriv·=!lae af 19. novf9rnber meddelt, at kommunen er

Villig til at holde opsyn m~d det fredede areal, sAled •• at det .~ed.e hen-
ligger p~ sem~~lig mide.

I erstatn1D~ til r/s Sandgraven betulos kr. '~OOOtOO, der udrede. med
• af S18,tskasserl og ; af a'1ltsfond en.

'~endelaen vil være at 1;)1&.servltutatiftend' pA dell nævnet ejendom med
respekt af allerftd@ lyste servttutt~r o~ ?antegæld. hvorom henvises til ejen
flommens blad i tinp'bo'(ltn r">f.' med p/ita øret for laturfro'llon1ngsnævnet tor Hol-
bæK amt.

Den 27/11 19~n.
B æ r e n t s • n.

Odden kommune har fredningsnævnet rejst
den I/S SandFraven tilh~rende skov p~

e'm ed

til

OSV8.lClNi ~19en. Hans Chr. HliTlSen.
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Anmelder:
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UtfHn~H'~l-o{- i"fliblftf'ri 1 h.t.r~a.tUX'fred:1' 1r i slove n.

l R R D N 1 ~ G S D W . L A R A T ION •------~-~~-~--~-~----~~-~--------

s

Undlrtetl'lede konsulent, amtsrficlsllledlf:tm Vl111e,m .ybjerg, H"~1}7 S3•• der
er e3"r at ejendommen matr.nr. '9. Overby by, OclJen so; n, der støder op t11
'bivej nr. l 1 Odolf) SQrtl. bA$tAmmftr herved følgfmde med h~'UJyn tU In br.mmft
bred 40 met~r lang. den eøndre side Bf nævnte biveja,le l. Denne bræmme sku hen11eee som hidtil, Ol" der må :rel€Ølip' ikke op-

feres bypnlnge1', ikke Mbrin~. trAn.torma,toretlltio"er, telegraf-
eller telefon •• ster o.lign ••• ll~r opeett8s ~kure, udea1e-øtft4er,
voen' t11 beboel •• Ill.l1;n. etøahedetorstlrrendt genstande.

2•. Uer yde. lkkft ft0P.8" erllta tnln{" for ovennevnte inf)økrøkøl"ff 1 :r1.rt
rldiphed.

~.kl~r~t1one~ kan tin l~ta på mi" f~rnmvnte ejendom u~en udrift for

låtAlf'bf.lrett :I.~8t er 1tllturfr"(ln1ne,'(l)n~vnet tor Hol'b.k amtskr9da.
Det b.mFeri(l,~$.at jeg udstader dertne deklarPilolt for at bidr9l"tt t1l,

a. ovennævnte biveje om iv~l .. r bevf'J:'es pl:l en sådan ml:i4e, at \l3s1t"ten tra vejø1'l
111,,(l8t mul1$'t Sk,p.mme $.

, HøJby 5j.l1., den 16. dec. 1961.
v. Ny'bjerg.

f11trædes of.' /od .(pndee•
. • 16.4eo. 1961.

Jer....'s.n.

In4ført i ol.I':Il·bo{~n i'or n,ltøilin. Sjæl1. kebstad Ot,' Drq.holm 1)1rk don
19.410. 1961. Tin ly.t. ~s Servituttero, pantef'OOld.

l.M.UArJSl\.'in: 'I Ho18t. Høj.

lr.~.nr. 540/1961.
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