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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den 13. januar, afsagde Overfre~~1ngsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1431/60 an~ende fredning af arealer af matr.nr. 3~, m.fl.
Iselingen Hovedgaard og Marienlyst, Vordingborg købstads jorder.

I den af fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds den
25. november 1960 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 12.2.1960 fremsatte Danmarks Naturfred-
ningsforening begæring om fredning af de under godset Marienlyst
hørende jorder, der er beliggende umiddelbart øst for Vordingborg
by.

Det hedder bl.a. i foreningens skrivelse:
"Man var fra vor side her enige med ejeren i, at man fra

vejen Vordingborg - Kalvehave på dette sted har en usædvanlig fin
udsigt ud over Storstrømmen m.v., og at denne udsigt - også fordi
den haves fra en stærkt befærdet vej - i høj grad opfylder lovens
betingelser for en fredning.

De nævnte forhandlinger har nu ført til et resultat, såle-
des som det er nedfældet i medfølgende fredningsdeklaration, og vi
skal herved tillade os under henvisning til naturfredningslovens
§ 11 at bede det ærede nævn om at optage denne sag til behandling og
ved indførelse i nævnets protokol at bringe den ind under lovens be-
skyttelse. Samtidig bedes deklarationen senere tinglyst.

Vi skal efter enstemmig vedtagelse af vort forretningsud-
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valg varmt anbefale denne smukke fredning til gennemførelse, det
er under hensyn til turisme og automibilismens voldsomme udvik-
ling af største betydning i videst omfang at bevare udsigterne
fra vore veje."

TIenmed skrivelsen medfulgte af Marienlysts ejer,
godsejer M.M.Wassard underskrevne fredningsdeklaration er så-
lydende:

"Fredningsdeklaration.
Til bevaring af den smukke udsigt ud over Storstrø~nen

fra vejen Vordingborg - Kalvehave umiddeltbart øst for Vording-
borgs bymæssige bebyggelse tilbyder undertegnede, godsejer Mogens
]~thias Wassard, som ejer af matr.nr. 3aa af Marienlyst under
Vordingborg købstads jorder med bindende virkning for mig og se-
nere ejere at frede det på det deklarationen vedhæftede kort med
gult indtegnede område, således at tilstanden på dette, der over-

.'

vejende henligger som skov - og landbrugsarealer, bibeholdes.
Det skal herefter ikke være tilladt på området at op-

føre bebyggelse af nogensomhelst art ud over den for landbrugs-
og skovbrugsformål nødvendige samt fornyelse og rimelig udvidelse
af de eksisterende bygninger, ligesom der ikke må opstilles boder,
master eller andre lignende indretninger. Endvidere må der ikke
foretages udsigtsforstyrrende beplantning af de nu træfri arealer
udenfor skovarealerne, og terrænformerTht ikke ændres bortset fra
eventuel retablering ved jernbanearealet.

For området, der på vedhæftede udsnit af målebordsblad
er markeret med rød linie, d.v.s. Dyrehavens og GI.Indelukkes
skovbryn ud mod stranden i en dybde af 30 m, skal yderligere føl-
gende bestemmelser gælde:

Plantning af nåletræer må ikke finde sted, og selvsåede



- 3
~l

nåletræer skal fj~rnes.
I den bevoksning af eg m.m., som langs vandet ind-

tager en skiftende del af dette 30 m brede bæltet må der ikke
foretages hugst bortset fra fjerhelse af udgåede træer og evt.
selvsåede nåletræer, Hvor der ved fald af gamle træer efter-
hånden måtte opstå huller, og der i disse ikke trives selvsået
eg, skal der sås agern, og egen hjælpes op i det omfang, det er
muligt, uden anlæg af egentlige kUlturer. Egebevoksningerne skal
være fuldstændig fredede. HvOr der findes egetræsbræmmer af under
30 ID' s dybde; skal ".derbag disse"·holdes en lØ\i'tt'æsbræmme•.
.. Anlæg af stier ud over de allerede eksisterende må ikke
finde sted~

Nærværende deklaration vil være at forelægge frednings-
nævnet for Præstø amtsrådskreds til godkendelse og til behørig
tinglysning.

Såfremt ejeren af Marienlyst ved ekspropriation eller
andet offentligt indgreb bliver tvunget til at afstå en ikke helt
ubetydelig del af det fredede areal, skal ejeren være berettiget
til at forlange fredningen ophævet, og fredningsdeklarationen

ee
aflyst af tingbogen.

Påtaleret har fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds,
ejeren og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i
forening.

Marienlyst, den 11.2,.1960
M..M.Wassard".

Godsejer Wassard, der ikke kræver erstatning for fred-
ningens gennemførelse har derhos erklæret sig indforstået med,
at der ved kendelsen tilsikres almenheden adgang til at færdes til
fods ad bestående veje og stier i godsets skove.
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S~fremt ejeren i denne anledning måtte ønske reglemen~
":dfærdtgct, skal dette godkendes af fredningsnævnet.

Godset Marienlysts skove er matrikuleret under matr.nr.
3 ea og 3 fIselingen Hovedgaard og Ma:_'ienlyst,Vordingbore køb-
stads jo~der, mAtr,nro l c og l ca Bjer~cmarken, Vordingborg
købstads jorder og matr.nr. 8 a og 8 b Gr~sbjerg, Vordingborg
købstads jorder.

Nævnet har den 11.4.1960 foretaget besigtigelse af
forholdene på stedet.

I ~ Under besigtigelsen blev der fra Vordingborg kommunes
side, under henvisning til ',tde arealer, der nu ønskes fredet 9

gradvis påtænkes anvendt til villabebyggelse, fremsat protest mod
fredningen.

Vordingborg byråd har i skrivelse af 10.5.1960 nærmere
uddybet sit standpunkt.

Det hedder bl.a. i skrivelsen:
"Derimod må man protestere på det kraftigste overfor en

e•
fredning som den her påtænkte, idet denne for stedse vil udelukke
muligheden for byens udvidelse på de særdeles velbeliggende area-
ler mellem Drosselvej og skovbyggelinien. Og man må iøvrigt pro-
testere mod den foreslåede fredning for så vidt angår hele area-
let vest for alleen til Marienlyst, uanset at man på dispositions-
planen kun har udstrakt bebyggelsen til skovbyggelinien, idet man
må forudse, at der med tiden vil blive behov for bebyggelse af
yderligere arealer, og idet man finder det ufornødent at foretage
en særlig fredning af det areal, som i forvejen er fredet mod be-
byggelse i henhold til naturfredningslovens § 2511•

To af nævnets medlemmer - formanden og amtsrådets repræ-
sentant - finder, at en gennemførelse af den begærte fredning,
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ti hvorved den meget smukke udsigt fra vejen Vordingborg - Kalvehave
ud over Storstrømmen m.v. sikres, er af væsentlig betydning for
almenheden.

De pågældende medlemmer finder ikke, at det af Vording·.
borg kommune fremførte har en sådan vægt, at det af ejeren af
Marienlyst gods fremsatte fredningstilbud hvis gennemførelse ikke
medfører nogen udgift for det offentlige, ikke bør imødekommes.

Det kommunevalgte medlem af nævnet mener, at de af Vor-
dingborg byråd af hensyn til byens fremtidige udvikling fremførte
indvendinger mod fredningen bør tiltrædes, hvorfor han stemmer for,
at det fremsatte fredningstilbud ikke imødekommes.

Der vil være at afgive kendelse efter stemmeflertallet.
Det bestemmes herefter, at den af Danmarks Naturfred-

ningsforening fremsatte fredningspåstand i henhold til naturfred~
ningslovens § l jfr. § 13 vil være at tage til følge.

Endvidere vil ejerens tilbud om sikring af almenhedens
adgang til at færdes til fods ad bestående veje og stier i god-
sets Marienlysts skove være at tage til følge.

ee
For fredningen vil der ikke være at udrede nogen erstat-

ning.
Fredningsbestemmelserne vil være at tinglyse som hæftel-

se på godsets Marienlysts ejendomme efter, at det fredede område
er afsat på et matrikelskort."

Konklusionen er sålydende:
"Der foretages fredning som ovenfor omhandlet.
Påtaleretten har fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds

samt "Danmarks Naturfredningsforening".

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af
Vordingborg købstadkommune, der har nedlagt påstand om indskrænk_
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ej ning af fredningen til kun at a.ngå arealet øst fo:,:,allpen fra

Nyrådsve j til Marienlyst avls,sc"vl"cl.Subsj_dj_C3rthar :ri:OInJYlUll-:;:'l 1'2,.-

stået erstatning for forring2t skatt~grundlag og fo~ forg~'r0G ~f-
holdte kloakerinesudgifter.

muncm fremsat ønske om9 at et areal ved strar..de:lræJ_':;"18[:"l;Vordinc,-
borg Nordhavn i alle tilfælde ho} des udenfor fr:'dnJngen 2~.:hensyn
til eventuel hav~eudvidelse og ~nlæe af kirke~år~.

Godsejer Mogens Wassard h~r påstået kendelsen st2dfæstet., Han er ikke villig til at vedstå sit tilbud om frivillig fredning,
såfremt det fredede areal indskr~nkes i overensstemmelse ned kom·-
munens påstand.

Overfredningsnævnet har den 27. marts 1963 bcsigtiget det
fredede areal og forhandlet med repræsentanter for klageren, Marien-
lystIs ejer, fredningsplanudvalget for Sorø og Præstø amter, bolig-
ministeriet og den kommitterede i byplansager.

Til begrundelse for sin princip8,le påstand har kommunen

-e især henvist til, at den del af Marienlyst mark, der ligger nærmest
Vordingborg og som kan afvande s til byens kloaksystem og rensnings-
anlæg, bør indgå i dennes fremtidige byudvikling, hvilket også har
været forudsat i dispositionsplanen. Man har herved henvist til, at
byen er meget vanskeligt stillet, fordi naturfredningslovens bygee-
linier og det forhold, at byen er omgivet af tre godser, indskrænker
mulighederne for byudvikling indenfor kommunens grænser.

Til begrundelse for sin subsidiære påstand har kommunen
fremført følgende betragtninger: En del af det freded~ areal er for-
tiden vurderet som byggegrund. Fredningskendelsens stadfæstelse vil
medføre en nedsættelse af vurderingen og dermed et skattetab for

" e kommunen, der opgøres til 9. coo kr. - I 1952 og 1961 blev k~_cak--
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ledninger på de udstykkede arealer nær det fredede areal anlagt
med henblik på også at kunne modtage tilslutning fra en fremtidig
bebyggelse på Marienlysts jorder. Merudgifterne herved, henholds-
vis 4.900 kr. og 19.629,26 kr. påstås dækket som fredningserstat-
ning.

Boligministeriet har i en tilOverfredningsnævnet af·-
givet erklæring af 8/11 1962 udtalt, at ministeriet efter besietigel-
se af arealerne og undersøgelse af de foreliggende muligheder for
Vordingborg købstads bYmæssige udvikling kan anbefale, at det har
sin forblivende ved dcn stedfundne fredning •. Under Overfrednings-
nævnets åstedsmøde blev det oplyst, at den kommitterede i byplan-
sager var af den opfattelse, at byen havde muligheder for at udvi-
de sig nord for landevejen mellem Vordingborg og Kalvehave.

I denne forbindelse har Danmarks Naturfredningsforening
i skrivelse af 1/7 1963 overfor Overfredningsnævnet udtalt, at
foreningen ikke vil modsætte sig de dispensationer til bebyggelse
indenfor 300 m fra Iselingen skov, der måtte blive nødvendige for
at virkeliggøre sådan byudvikling, når den øvrige dcl af kommunen
er udbygget. Foreningen har dog i den forbindelse udtalt ønske om,
at en eventuel fremtidig bebyggelse ikke presses helt op ~od
skovbrynet.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at bevarelsen af den
nuværende tilstand på Marienlyst mark fra et naturfredningssyns-
punkt har væsentlig betydning for almenheden. Efter det for Over-
fredningsnævnet oplyste kan man ikke heroverfor tillægge Vording-.
borg kommunæønske om at udnytte dele af godsets jorder til byud-
vikling tilstrækkelig vægt. Overfredningsnævnet har derfor beslut-
tet at imødekomme godsejer Mogens Wassards fredningstilbud og at
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stadfæste den indankede fredningskendelse med nedenstående ændrin-·
ger, hvorom der er opnået enighed med godsejer Wassard:

Det fredede areal indskrænkes, således at den yderste
trekant mellem Bakkebøllestien og stranden udgår af fredningen,
hvis omfang herefter er som det fremgår af vedhæftede kort.

Fredningsdeklarationens nædstsidste stk. vedrørende
ejerens ret til at forlange fredningen ophævet formuleres således:

"Såfremt ejeren af Marienlyst ved ekspropriation eller
andet offentligt indgreb bliver tvunget til at afstå nogen del af
det fredede areal, skal ejeren være berettiget til at forlange
fredningen ophævet og fredningsdeklarationen aflyst.

Ejeren kan dog ikke forlange fredningen ophævet på grund
af afståelser ved ekspropriation eller andet offentligt inagreb,
såfremt:
l. Det areal eller summen af de arealer, som afstås i henhold
til eet eller flere, samtidige eller successive offentlige indgreb,
ikke overstiger l hektar, og
2. de under l. omhandlede arealers anvendelse ikke er i strid med
fredningens formål: at bevare de nuværende landskabelige tilstande,
og
3. afståelserne ikke enkeltvis eller tilsammen griber forstyrren-
de ind i ejendommens drift eller i ejerens boligforhold, have m.m."

Der er iøvrigt enighed om, at forbudet mod ændring af
terrænformerne i fredningsdeklarationens 2. stk. ikke hindrer af-
vanding eller lignende landbrugsmæssige foranstaltninger.

Med hensyn til de af Vordingborg kommune fremsatte krav
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~ på erstatning i tilfælde af fredningens gennemførelse bemærkes:
Efter Overfredningsnævnets opfattelse har kommunen intet

retskrav på at bevare det vurderingsmæssige grundlag for udskriv-
ning af ejendomsskatter uformindsket. Overfredningsnævnet kanheller
ikke godkende kravene på erstatning for tab ved overflødig kloake-
ring, for så vidt angår den i 1961 foretagne kloakering allerede
som følge af, at arbejdet foretoges, efter at kommunen var blevet
bekendt med den påtænkte fredning, og for så vidt angår kloakering-

, en fra 1952 fordi det lidte tab efter Overfredningsnævnets opfat-
telse ikke har en sådan sammenhæng med fredningsindgrebet, at der
efter almindelige retsgrundsætninger er hjemmel til at yde fred-
ningserstatning herfor.

Et kort nr. PR 120 over de fredede arealer er vedhæftet
nærværende kendelse. Det bemærkes, at de fredede arealer ved nær-
værende kendelses afsigelse består af dele Rf matr.nr. 3~, samt
matr.nr. 3d, 3~ og 3eb alle af Iselingen Hovedgaard og Marienlyst.

T h i b e s t e m ID e s:
Den af fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds den 25.

november 1960 afsagte kendelse vedrørende fredning af dele af matr.
nr. 3~, 3d, 3~ og 3eb Iselingen Hovedgaard og Marienlyst, Vording-
borg købstads jorder stadfæstes med de ovenfor angivne ændringer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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