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Horreby Lyng

Domme

Taksatio ns komm iss io nen

Naturklagenævnet

I

e

Overfredningsnævnet

06-03-1981

Fredningsnævnet

20-12-1977, 04-05-1961

Kendelser

Deklarationer

FREDNINGSNÆVNET>

REG. N R. ~ '7 (f Y
FREDNING I STORSTRØMS
F. P U. j. nr.:

21-04-1972

f.N.j.nr.:

247/1973

Q.F N. sag nr.:

AMT

Lokalitet:

Højmosen Horreby Lyng

Kommue:

Stubbekøbing

391

•
1:25.000

Areal:

175 ha

Fredet:

Overfredningsnævnet

Formål:

Bevarelse af nuværende tilstand og regulering af offentlighedens

Indhold:

Zone I, selve mosen. Der må ikke foretages terrænændringer, bebyggelse,
opstilles skure, master eller andre skæmmende indretninger. Området må
ikke benyttes til camping-, losse-, eller oplagsplads. Beplantning må
kun finde sted med fredningsnævnet s tilladelse. Der må ikke foretages
yderligere opdyrkning og afvanding, og på uopdyrkede arealer må ikke foretages gØdskning eller anvendes kemiske ukrudts- og skadedyrsbekæmpelsesmidler. Skovdriften skal foregå ved naturlig foryngelse og plukhugst.
Nåletræer, 'med undtagelse af skovfyr skal fjernes senest ved normal omdrift. Amtsrådet kan lade fjerne træer og buske der ikke naturligt hører
hjemme i et højmoseplantesamfund. på visse centrale dele af mosen kan
amtsrådet lade foretage yderligere plejeforanstaltninger bl.a. for at
pleje og genskabe åbne lyngflader.
Offentligheden har ret til færdsel til fods på de ikke landbrugsmæssigt
dyrkede arealer.
Zone II, et beskyttelsesbælte omkring mosen. Bebyggelse af enhver art
samt beplantning må ikke finde sted. Fredningsnævnet kan dog tillade,
at der opfØres bygninger til sædvanlig landbrugsmæssig drift.

,
e)

-Ejer:

Interess-:zooe:
6/3-1981

Påtaleret.
Henvisning.

I

Reg. nf.

adgang.
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'Is

År 1981,

den

afsagde

6. marts,

overfredningsnævnet

-1'1 r? I

følgende

kendelse
i sag nr.

2360/77

i Stubbekøbing

om fredning

kommune,

af højmosen

Storstrøms

Fredningsnævnet
den 20. december
for beliggende

Lyng og omliggende

arealer

amt.

for Storstrøms

1977 kendelse

Lyngmose

Horreby

amts sydlige

om fredning

samt omliggende

af højmosen

arealer,

fredningskreds

afsagde

Horreby

den nord-

ialt ca.

Lyng,

254 ha,

i Stubbekøbing

kommune.
Fredningen
tildels

genskabes

mose,

samt at mosens

ningen

har endvidere

tilsigter

som højmose
klare

ha og ca.

69 ha.

For

område
zone

indtrådte

senere

ningssagen

rejst

fredningsrådet

vat eje samt en ejendom,

løb på 5.000

kr.

området

er opdelt

som medrekvirent

af fredningsplanudvalget.

Fredningen

ning blev tilkendt

at gøre

omfatter

Lyng kan bevares
er naturlig

bliver

opretholdt.

tilgængeligt

omkring

Fred-

for almenheden.

halvdelen

er fredningssagen

fredningsplanudvalg
.

for en sådan

l og I I på henholdsvis

hvoraf

For zone
Fredningen

og

rejst

ca.

er omfataf Danmarks

for Storstrøms

Il' s vedkommende
er anbefalet

185

amt

er fred-

af bI. a. natur-

kommune.
helt eller

der ejes

de 55 ejere

mere

i zonerne

af 4. maj 1961,

og Stubbekøbing

der

mod agerlandet

, og det daværende

i sagen

at Horreby

med den plantevækst,

I' s vedkommende,

tet af en fredningsdeklaration
Naturfredningsforening

række,

afgrænsning

til formål

Det fredede

i første

delvis

af Stubbekøbing

med ialt

189.115

54 ejendomme

(løbe numre)

kommune,

og fredningserstat-

kr. , hvortil

i pri-

kom et omkostningsbe-

- 2-

Fredningsnævnets

kendelse er i henhold til den dagældende naturfred-

ningslovs § 25. forelagt overfredningsnævnet
til overfredningsnævnet

førelse

'af området og møde med parter

ved flertalsafgørelse

med enkelte ændringer

planudvalgene

i sagen.

må der imidlertid

bestemmelserne,

at de beføjelser

og pligter,

udvalget , i stedet tilkommer Storstrøms
Fredningsbestemmelserne
rer til overfredningsnævnets
A. Fredningsbestemmelser

§ 1.

stationer

nedlæggelse

af fredning s-

ændring af fredning s-

som er vist på kortet,

der hø-

er herefter:

for zone I.

m. v .

Bebyggelse

må ikke finde sted, ligesom skure,

eller andre skæmmende indretninger

master,

transformer-

ikke må opsæ~tes i området.

omfang, det er nødvendigt for kvægdriften , kan fredningsnævnet

§ 2.

1978 over over-

amtsråd.

Bebyggelse

opføres læskure

som der er

der var henlagt til fredningsplan-

for det område,

kendelse,

, således

den yderligere

har

fredningen s gennem-

af 19. december

Efter den senere

nu foretages

og interesserede

at tiltræde

af fredningsbestemmelserne

fredningsnævnet s beslutninger

•

besluttet

rede for i den rund sendte oversigt

gjort nærmere

og er tillige påklaget

af 4 ejere.

Efter besigtigelse
overfredningsnævnet

til efterprøveise

dog tillade,

I det
at der

til kreaturer.

Området må ikke benyttes til camping, losseplads

ligesom der ikke må henkastes

eller oplagsplads,

affald.

Terrænændringer.
§ 3.

Terrænet

ningsnævnets

må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning uden fred-

godk~ndelse.

Opdyrkning,
§ 4.

arealer
§ 5.

beplantning og skovdrift .

Der må ikke foretages

opdyrkning.

Vedvarende

græsnings-

må omlægges.
Der må ikke foretages

eller skadedyrsbekæmpelse.
§ 6.

yderligere

gøds kning og anvendes kemikalier

Undtaget herfra

er de i dag opdyrkede arealer.

Beplantning med busk- og trævegetation

ningsnævnets

tilladelse.

til ukrudt s-

må ikke finde sted uden fred-

-3§ 7.

Den tidligere

kan dog tilplantes
§ 8.

losseplads

og plukhugst , jfr.

§ 9.

Lyng, Horreby,

med eg og birk.

På de træbevoksede

yngelse

på matr. nr. 7 aa, Horreby

arealer

skal skovdriften

foregå ved naturlig

for-

§ 6.

Senest ved normal omdrift skal nåletræer

- med undtagelse

af skovfyr -

Træer

hjemme i højmoseplantesam-

fjernes.
§ 10.
fundet,

og buske,

kan fjernes

underretning

der ikke hører

på amtsrådets

til ejeren.

naturligt

foranledning

Dette gælder f . eks.

og bekostning
selvsåede

efter forudgående

nåletræer,

bortset

fra

skovfyr.
Afvanding.
§ 11.

renses

Yderligere

afvanding

efter regulativ,

ning af dyrkede

må ikke finde sted.

De offentlige

vandløb må op-

men ikke uddybes eller på anden måde effektiviseres

arealer

.

Dræ-

er tilladt.

Offentlig adgang.
§ 12.

Offentligheden

de landbrugsmæssigt
mere afgrænsede,
Spørgsmål
ejer,

har adgang til at færdes

dyrkede

arealer.

af Danmarks

Fredningsnævnet

mindre dele af mosen,

om en sådan begrænsning

til fods i området undtagen på
kan forbyde færdsel

når bevaringsmæssige

af færdselsretten

Naturfredningsforening

i nær-

hensyn taler herfor.

kan rejses

, af naturfredningsrådet

af vedkommende
eller af amts-

rådet.
Parkeringsplads.
§ 13.

Der afstås

v/miljøministeriet

2
300 m af matr. nr. 3 b, Horreby

med henblik på etablering

Lyng, Horreby,

til staten

af parkeringsplads.

Ordens reglement .
§ 14.

Amtsrådet

densreglement

, bl. a. om færdsel

Yderligere
§ 15.

udfærdiger

og opsætter

bestemmelser

til ejeren

godkendt or-

i området.

For at bevare og genskabe

udgående underretning

et af fredningsnævnet

for de centrale

dele af mosen,

de åbne lyngflader

jfr.

kan amtsrådet

lade fjerne træ- og buskvegetation

kortbilaget.
efter for-

og ved passen-

-4de midler ef. eks.

afgræsning

eller pensling)

modvirke genvækst.

§ 16.

Amtsrådet

har ret til efter indhentet

at blokere

vandløbene

i mosen som vist på fredningskortet

§ 17.

Fredningen

retning

til ejeren

oprenser

tørvegravene

fra fredningsnævnet
med x.

er ikke til hinder for, at amtsrådet

B. Fredningsbestemmelser
§ 18.

godkendelse

efter forudgående

under-

for at modvirke tilgroning.

for zone 11.

Zone 11 er en beskyttelseszone

omkring Horreby

Lyng.

Fredningsnævnet

kan dog tillade

Bebyggelse.
§ 19.

gelse,

Bebyggelse

må ikke finde sted.

der er nødvendig til sædvanlig

me, der har arealer

landbrugsmæssig

bebyg-

drift af landbrugsejendom-

inden for zone 1I .

Beplantning.
§ 20.

Beplantning

de beplantning

med busk- og trævegetation

skal fjernes

senest

ningsbeløb,

i anledning

stadfæstelse

som fredningsnævnet

af fredningen

og i enkelte tilfælde
har tilkendt

er afgjort

forhøjelse

de 50 ikke-ankende

6. juli 1979 af taksationskommissionen
Stubbekøbing

kommunen tilhørende

vedrørende

kommune erstatning

private

hvortil

i anledning

ejere,
afsagt den

Der har ikke

af fredningen

af det

areal.

Den samlede fredningserstatning
ter,

naturfredning.

dels ved

af de erstat-

dels ved opnået enighed med 3 af de ankende ejere og dels ved kendelse
kunnet tillægges

Eksisteren-

ved afdrift.

Erstatningsspørgsmålene
overfredningsnævnets

må ikke foretages.

kommer tilkendte

udgør herefter

omkostnin"gsbeløb

197.855 kr. med ren-

på 12.000 kr.

Beløbene er udbe-

talt.
H e r e f t e r b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet
te kendelse

af 20. december

for Storstrøms

1977 afløses

amts sydlige fredningskreds

af overfredningsnævnets

kendelse,

afsagsåle-

des at denne
hviler
og

1)

fredningen,

på de arealer

;-der er vist på frednings kortet som omfattet af

-52) tjener som adkomst for staten v/miljøministeriet
fredningsbestemmelsernes

§ 13, nu selvstændigt

matrikuleret

Lyng, Horreby.
(
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Under nærværende
ved skrivelse

sag har Danmarks Naturfredningsforening

af 21. november

1973 rejst fredningssag

Horreby Lyng samt den nord for beliggende
hvoraf matr.nr.
deklaration

8 ~ Horreby

Lyngmose,

for højmosen

ialt ca. 175 ha,

Lyng, 92,68 ha, i forvejen

af 4. maj 1961, men medtaget

er fredet ved

for at opnå en harmonisering
I

og modernisering

af fredningsbestemmelserne.

Ved skrivelse

af 3.marts

I

1976 har Fredningsplanudvalget
"Rapport om mosen Horreby

for Storstrøms

Lyng og dens vegetation

e)

ning" udvidet

ti

69,14 ha. Fredningsplanudvalgets
tiltrådt

fredningspåstanden

af Danmarks

Amt med baggrund
med henblik

med en beskyttelseszone
endelige

omfatter

på fred-

på ialt

fredningspåstand,

Naturfredningsforening,

i en

som er

herefter

et sam-

let areal på ialt 253,85 ha.
Fredningspåstanden

I

I

værende

tilstand

bebyggelse
vedkommende
offentlige
dyrkning

bevares,

og beplantning

går i det væsentlige

bl.a. således at der nedlægges

afgravning

af uopdyrkede
Endvidere

forbud mod

med buske og træer samt for visse arealers

forbud mod yderligere
vandlØb,

ud på, at den nu-

afvanding

eller effektivisering

eller opfyldning

af terrænet

af

og op-

arealer.

indeholder

påstanden

bestemmelser

om offentlig-

:

hedens adgang til området.
Fredningspåstanden
kes, at ejerbetegnelsen
gens udvisende

omfatter

er ajourfØrt

pr. 26. oktober

følgende

arealer,

i overensstemmelse

idet bemærmed tingbo-

1977:
\'

2 -

Arealangivelse

It M:

er i ha.

Areal efter matriklen

B: Grafisk beregnet
Ejer:

Areal omfattet
fredningen

matr.nr.

Zone I

L Peder Palle

e·
e1.
ti

Pedersen
Ellehavegård
Horreby
4800 NykØbing

F.

a. Anna JØrgine
Pedersen, kaldet
Palle
Horreby
4800 NykØbing F.

2. Folmer Piil
Horreby
4800 Nykøbing

Horreby sogn.
Horreby Lyng og
Eget Lyng
7 a
3 b

3. Arvingerne efter
Niels Hansen, kaldet Hviid og hustru Johanne Hansen, f. Jensen vi
Lars Hviid,Errebogård, Orehoved,
4840 Nr. Alslev.

e

Zone II

ialt

1,11 M
4,23 M

1,11 M
4,23 M

5,34

5,34

del af
3 i
Horreby by

F.

af

0,32 B

0,32 B

7 b

1,11 M

1,11 M

7 t

0,55 M

0,55 M

1,66

1,66

7 c

0,56 M

0,56 M

7 r

0,55 M

0,55 M

1,11

1,11

II

4. Jørgen Jensen,
Eget
4800 NykØbing F.

Eget by
del af

7
7
6
7

d
n
e
a

0,55 M
0,55 M

1,10
5. Halvpart:
Knud Rasmussen
Aage, Karleby
4894 øster Ulslev.

')
~

Halvpart:
Johs. Hansens arvinger:
a. Agnete Ildvad
Rosenvænget 18,
4800 NykØbing F.

19,91 M
2,87 B

0,55
0,55
19,91
2,87

22,78

23,88

M
M
M
B

3 -

Ejer:

Areal omfattet
fredningen

matr.nr.

Zone I
Horreby
b. Ruth B.Nielsen
GrØnlandsvej 15,
4800 NykØbing F.

af

Zone II

ialt

sogn
e
7 -

0,55 M

0,55 M

c. Hanna K. Olsen
Skerne Skovvej 15
Gundslevmagle
4863 Eskildstrup.

ed.
e'

Ester Hansen
Vestergade 20,
4863 Eskildstrup.

e. Inger E. Meier,
Avnbøgvej 6,
4100 Ringsted

•

1

I

6 . Helmer Hansen
del af
3 9:
Horreby
Horreby by
4800 Nykøbing F. Horreby Lyng-Eget
Lyng
7 f
7 ~
7 af
7~

1,80 B

0,55
0,55
0,55
0,55

7.

e8.

M
M
M

\

4,00

7 h

0,55 M

0,55 M

Jes Waaben
Horreby
4800 NykØbing

7 i
7 ai

0,55 M
0,55 M

0,55 l>~
0,55 M

1,10

1,10

2,59 M

2,59 M

9 . Halvpart:
Poul Myssen
Horreby
4800 NykØbing

F.

5 a
-

F.

Halvpart:
H.Andersens arvinger:
a.Magna Thoregård
Olesen,4920 SØllested.
b.Edel Marie Olsen
Horreby
4800 NykØbing F.

le

1,80 B

M
M
M
M

Nikolaj A.Nielsen
Karleby
4800 NykØbing F.

II
~
",

0,55
0,55
0,55
0,55

M

2,20

1,80 B

c.Eva Helene Madsen
Højrebylund
4920 SØllested.

4 matr.nr.

_Ejer:

Areal omfattet
fredningen
Zone I

9 a. Poul Myssen
Horreby
4800 Nykøbing

_

10.

e
12.

13.

_

14.

15.

•

16.

Jørgen Jacobsen
Horreby
4800 Nykøbing F.

Hans Svendsen
Horreby
4800 Nykøbing
Hans Larsen
Eget
4800 NykØbing

Zone II

ialt

4,80 B

0,55 M
0,55 ~
4,80 :5

4,8u

5,90

0,55 M
0,55 M

1,10

_tI.

\

7 k
7 au
F. del af 5 a
Horreby by

af

7 l

0,55 M

0,55 M

7 ~

0,55 M

0,55 M

1,10

1,10

7 m

0,55 M

0,55 M

7 o

0,61 M

0,61 M

7 an

0,55 M

0,55 M

1,16

1,16

F.

F.

Arne Henriksen
ElkenØre
4872 Idestrup

7 12

0,49 M

0,49 M

Carl Vagner
Skytte
Horreby
4800 NykØbing

7 g

0,55 M

0,55 M

F.

Knud Rasmussen
0,55 M
7 s
Eget
del af 8 a Eget by
4800 NykØbing F.
0,55
Gunner HØegh Andersen,
Nr. Ørslev
4800 NykØbing F.

7 u
7 ao

0,34 B

0,55 M
0,34 B

0,34

0,89

0,55 M
0,50 M

0,55 M
0,50 M

1,05

1,05

17.

Hans Marius Pedersen Palle
Falkerslev
4871 Horbelev

7 v
-

0,55 M

0,55 M

18.

Bjarne Petersen
Horreby
4800 NykØbing F.

7 aa
7 z

0,51 M
1,02 M

0,51 M
1,02 M

1,53

1,53

e

L~~l
-------=-===========--

5 Areal omfattet
fredningen

matr.nr.

Ejer:

e

Zone I
19.

Karl Smith Pe- Horreby
Lyng
tersen, Kar1eby
4800 NykØbing F.

Lyng og Eget
0,55 M
7 ac
0,55 M
7 ad

af

Zone II

ia1t
0,55 M
0,55 M

1,10

1,10

7 ae

0,55 M

0,55 M

7 ah

0,55 M

0,55 M

John Andersen,
Ved Skellet 15
2670 Greve Strand

7 ak

0,55 M

0,55 M

23.

Erling G.Kamper
Hovedvej A 2 nr.32
4873 Væggerløse

7 al

0,55 M

0,55 M

24.

Frida Karstensen
Listrup
4800 NykØbing F.

7 am

0,55 M

0,55 M

25.

Viggo Jensen
Horreby
4800 NykØbing

7 ~
7 as

0,62 M
0,55 M

0,62 M
0,55 M

1,17

1,17

7 ar

0,55 M

0,55 M

7 at
2

0,55 M
1,21 M

0,55 M
1,21 M

1,76

1,76

20.

-21.

-22.

ti

Leo Petersen
Eget
4800 NykØbing

F.

Knud Vilhelm Rasmussen,Skovby
v/Skifteretten i
Stubbekøbing

F.

e
26.

1

Kjeld K.Jacobsen
Nr.Ørs1ev
4800 NykØbing F.

27. StubbekØbing kommune
4850 StubbekØbing

28.

Gunnar Sværke
Eget
4800 NykØbing F.

7 av

0,55 M

0,55 M

29.

Menighedsrådet
i
Kar1eby
4800 NykØbing F.

l
3 a

0,87 M
3,00 M

0,87 M
3,00 M

3,87

3,87

-

,e
1\

'Ir,r-I

----====================_~

6
Ejer:

-

matr.nr.

e

Zone I
30.

3l.

Menighedsrådet
Nr. Ørslev
4800 NykØbing F.
Poul Hilleke
Horreby
4800 NykØbing

e
e
-32.

33.

Horreby LyngEget Lyng
3 c

4
4
F.
4
4
4
4
4
8
del af 4
Horreby

a
'-

u

c

Cl
e

f
-

SI

k
a
-

af

Zone II

ialt

1,13 M

1,13 M

0,80
2,26
0,28
0,33
0,70
0,70
0,48
2,23

0,80
2,26
0,28
0,33
0,70
0,70
0,48
2,23
7,30

M
M

M
M
M
M
M

M
7,30 B

7,78

7,30

M
M.
M

M
M
M
M
M
B

15,08

Horbelev menighedsråd
4871 Horbelev

5 b

2,59 M

2,59 M

Thyge Bonde
Eget
4800 NykØbing

6 a

3,39 M

3,39 M

-

F.

34.

Gunnar T.Madsen
Eget
4800 NykØbing F.

6 b

0,33 M

0,33 M

35.

Peter Hansen Blegind
Meelse
4871 Horbelev

6 c
-

1,98 M

1,98 M

Tage w. Smidt
8 a
92,68 M
Horbelev-sogn
5.Juni Plads l
2000 KØbenhavn F. Sdr.Grimmelstrup by
2 b
3 b

92,68 M

e
36.

•

92,68

36 a.V. Katharina
Pritzel
Gudmindrup Lyng
4573 HØjby
37.

_.

Areal omfattet
fredningen

Carl Peder Mortensen
Sdr.Grimmelstrup
4871 Horbelev

l e
-

Horbelev sogn
Sdr.Grimmelstrup by
4 c

3,86 M
3,60 M
7,46
3,78 B

3,52 B

3,86 M
3,60 M
100,14
3,78 B

3,52 B

7 Ejer:

Areal omfattet
fredningen:

matr.nr.

e

Ernst I.Hansen
Falkerslev
4871 Horbelev

Falkerslev

fl9.
40.

e
e
4l.

-

---

------

6,98

27 b

3,74 M

3,74 M

Robert MØller
Falkerslev
4871 Horbelev

27 a
27 e

3,65 M
3,86 M

3,65 M
3,86 M

7,51

7,51

3,75 M

3,75 M

Fælleslod
rende:

tilhØ-

c.Knud Hare
Falkerslev
4871 Horbelev
d.Hartvig Gaard
Falkerslev
4871 Horbelev
e.Kirsten Stender
Falkerslev
4871 Horbelev
f.Jimmy TØnnesen
Falkerslev
4871 Horbelev
g.Karen og Lars Buch
Falkerslev
4871 Horbelev
h.Knud Nielsen
Virket
4863 Eskildstrup

\e

.. -

6,98
Karen og Lars Buch
Horreby
4871 Horbelev

b.B.Gylling Jørgensen
Falkerslev
4871 Horbelev

•

0,12 B
3,65 M
3,21 M

0,12 B
3,65 M
3,21 M

del af 5 a
27 c
27 d

a.Ernst r. Hansen
Falkerslev
4871 Horbelev

e

ialt

by og

--

~

Zone II

Zone I

38.

af

27 k

8

Areal omfattet
fredningen:

matr.nr.

Ejer:

e

Zone I
42.

43.

Kirsten Stender
Falkerslev
4871 Horbelev

Chr.F.Petersen
Klavsdalsbrovej
83, 2860 SØborg

af

Zone II

Falkerslev by og
1,79 M
27 l
sogn:
1,86 M
27 I

ialt

1,79 M
1,86 M

3,65

3,65

27 5t

1,23 M

1,23 M

-44.

Einar Hansen
Falkerslev
4871 Horbelev

del af 9 a

-

1,28 B

0,69 B

1,97 B

\~5.

Villy Petersen
Falkerslev
4871 Horbelev

del af 9 f

0,25 B

5,09 B

5,34 B

e
46.

Villy Skov
Falkerslev
4871 Horbelev

27 h

3,40 M

3,40 M

47.

Jimmy TØnnesen
Falkerslev
4871 Horbelev

27 i

2,94 M

2,94 M

48.

Hans Bruun
Eget
4800 Nykøbing

0,95 B

0,95 B

Hans Jørgen Kappe del af 8 c
Eget
4800 Nykøbing F.

6,85 B

6,85 B

50.

Thorkil BrØdsgård
Madsen
Eget
4800 NykØbing F.

0,29 B

0,29 B

51.

del af 5 f
Karen KØrup og
Arne Kappel KØrup Horreby by og
sogn.
Horreby
4800 NykØbing F.

1,38 B

1,38 B

52.

B. Svensson
Eget
4800 NykØbing

1,88 B
3,43 M

1,88 B
3,43 M

5,31

5,31

69,14

253,85

1.

9.

•

Areal ialt

F.

F.

del af 4 b
Eget by,
Horreby sogn

del af 6 a
-

Eget by,Horreby
sogn
del af 13
6 c

184,71

===================================================================

9 Danmarks
~)anført

fØlgende

Naturfredningsforening

om baggrunden

"Geografisk
lØbslØst bassin,

kuperet

der må formodes

Lyng et fladbundet
opstået

markeret

Det vegations-

et interessant

gennem højere

fortsatte

naturlige

bevaring,

af istiden mel-

liggende,

lidt mere

vel afgrænsede

landskabselement

der knytter

af-

der senere opfyldtes

og jordbundsmæssigt

og værdifuldt

og tildels

i slutningen

terræn vest og øst for lavningen,

og dyndlag.
4tudgør

for Ønsket om fredning:

er Horreby

lem to afsmeltningsstadier,

har i rejsningsskrivelsen

at tørvdØdishul

på Falster,

sig væsentlige

til hvis

naturvidenska-

4!tbelige interesser."
Statens

Naturfrednings-

se af 14. januar 1974 anbefalet

og landskabskonsulent
fredningen

"Horreby Lyng er såvel botanisk
område og vurderes
er placeret

og har bl.a. anfØrt følgende:
som ornitologisk

hØjt i undervisningsmæssig

i fredningsområde

Naturfredningsrådet

har i skrivel-

interesse-

og rekreativ henseende

I: "Landområder

af største interesse"."

har i skrivelse

af 8. februar 1974 an-

og

fØrt fØlgende:
"Horreby

Lyng har i lang tid været bekendt

med en for Lolland-Falster
liv, særlig insektfaunaen
tI~et,

men også fuglelivet

fredningsordning

særpræget
er bekendt
gør området

for Horreby

kendelse.

at den nu'udvides,
Grundet

Lyng ændret

for at være meget rig og særpræfredningsværdigt.

og at der afsiges en egentlig

tørvegravning,

af fredningen

kan retableres

vækst og evt. tilkastning

Den nuværende

og rådet finder det i hØj grad

udgrØftning

og tilplantning

stærkt i forhold til sin oprindelige

er ved en revision
af området

natur med et rigt plante- og dyre-

Lyng kom i stand på rådets foranledning

bl.a. på grund af en landvindingssag,
Ønskeligt,

som et område

gennem

fredningser Horreby

højmosetilstand,

og der

stærk behov for, at i hvert fald dele
aktive

indgreb,

såsom rydning af op-

af grØfter."

Naturfredningsrådet

har i en supplerende

skrivelse

af 23.

la august 1974 nærmere
_

uddybet,

hvorledes

en hensigtsmæssig

pleje af

området bØr foretages.
StubbekØbing

kommune

har ved skrivelse

udtalt sig til støtte for fredningens

af 4. februar 1974

gennemfØrelse.

r "Rapport om mosen Horreby Lyng og dens vegetation udarbejdet med henblik
dersØgeise
~

i 1975 beskrevet

gisk-historiske

baggrund

ter vedrØrende

•

på fredning"

kommende

sen af 3. marts
landet herved

mosens

herfor.

Rapporten

for udvidelsen

1976 anfØrt,

at mosens

valget som Bent Aaby, Danmarks

\

i henhold

i statstidende

Samtidig

kendtgørelsen

i henhold

,4IrredningsPlanudvalgets

pr. brev.

1974, hvortil

til naturfredningslovens

i henhold
udvidede

§ 13 har

og mØde i sagen i henhold

alle interes-

sammen med be-

besigtigelsesmøde

den 22. april

1974.

til naturfredningslovens

fredningspåstand

til

§ 13.

supplerende

lodsejere

af-

1974 og i de sted-

ligesom mØdet var bekendtgjort

og enkelte

BekendtgØrelse

af en normal vege-

ind i mosen.

underrettet

Desuden har der været afholdt
med lodsejerudvalget

har yderli-

i beskyttelseszonen

for den 17.januar

§ 14 den ll. februar

serede var indvarslet,

mod ager-

til naturfredningslovens

Nævnet har afholdt besigteise
naturfredningslovens

i skrivel-

Såvel Fredningsplanud-

for bevarelsen

blev lodsejerne

med en

både i land-

Undersøgelse,

at nåletræsbeplantningerne

BekendtgØrelse

lige aviser.

og plejeforanstaltnin-

klare afgrænsning

der ellers vil ske frØspredning

indrykket

desuden nota-

af fredningspåstanden

Geologiske

Un-

og den Økolo-

indeholder

henseende.

at det er væsentligt

tt,tation i området,

4IP/været

vegetation

hvilket man finder væsentligt

skabelig og i undervisningsmæssig

vikles,da

Geoloyiske

uden om mosen har Fredningsplanudvalget

bevares,

gere bemærket,

aktuelle

fredningsbestemmelser

Som begrundelse

beskyttelseszone

har Bent Aaby, Danmarks

§ 13 af

har været indrykket

11 i statstidende

for den 6. april 1976 og i de stedlige

'tdig blev lodsejerne

underrettet

Nævnet har afholdt

aviser.

pr. brev.

fornyet besigtigelse

og mØde i henhold

til naturfredningslovens

§ 14 den 3. maj 1976, hvortil

serede var indvarslede,

ligesom mØdet var bekendtgjort

kendtgøreisen

til naturfredningslovens

i henhold

Lodsejerne
4tvirkende

Sarnti-

alle interessammen med be-

§ 13.

har under sagen været repræsenteret

Danske Landboforeninger,

bortset

af De Sam-

fra lodsejerne

lb. nr. 27,

29, 30 og 32, der intet har anfØrt over for fredningspåstanden.

e

De Forenede
fredningen

efØrt,

Danske Landboforeninger

af arealerne

at arealerne

uden om Horreby

er ganske

ser op til et relativt

i sig selv ikke indebærer
gen af disse arealer
ningsgrænserne

arealer.

Landboforeningerne

beplantning,

bestemmelser

landskabspleje

særlig anfØrt,

de offentlige

vandlØb

værdi.

Såfremt

finder landboforeningerne,
stØrre friarealer

indenfor

vedrØrende

adgang

og afvanding.

uddybes,

at fredomkring

af fred-

for offentligheden,

VedrØrende

afvanding

ikke bØr være til hinder

såfremt

frednin-

eller ind til de fredede

har fremsat Ønske om ændring

at fredningen

der græn-

landskabselernent, men at arealerne

så der bliver

der har bygninger

ttningspåstandens

~nan

gennemfØres,

mod

og har an-

landbrugsarealer,

nogen landskabelig

bØr ændres,

de ejendomme,

Lyng og Lyngmose

almindelige

værdifuldt

har protesteret

har

for, at

det viser sig at være nØdven-

digt for at opnå en effektiv

dræning

ler, idet der hos lodsejerne

lb. nr. 4 Jørgen Jensen og lb. nr. 49

Hans Jørgen Kappe findes arealer
der ikke kan afvandes
ikke sænkes

.om

Madsen

er beplantet

påstandens

af stØrrelsesordenen

tilstrækkeligt,

landbrugsarea-

knap 30 ha,

såfremt vandstanden

i kanalen

30-40 cm.

Lodsejerne
BrØdsgaard

af de tilstødende

lb. nr. 6 Helmer

Hansen,

og lb. nr. 52 B. Svensson,
med nåletræer

bestemmelser

lb. nr. 50 Thorkild
der alle ejer arealer,

hilr særli9 protesteret

mod frednings-

om, at der ikke må ske nåletræsplantninger

i

12 beskyttelseszonen
gjort gældende,
i at realisere

efter afdrift.
at fredningen

Lb. nr. 52 B. Svensson har herudover

af beskyttelseszonen

planer om etablering

ning af grantræer

vil forhindre

af en frugtplant~ge

ham

samt plant-

med salg for øje, ligesom han vil ~live forhindret
,

i at opretholde
ligheder

en have, der har en stØrrelse

for forskellige

finder fredningsnævnet,

præget og værdifuldt

at dets fugtigvådbundsprægede

tt

og planteliv

bevares,

karakter

bevares.

i det påståede

Under sagens behandling
imØdekommet

af den oprindelige

finder således,

har Fredningsplanudvalget

kreaturer.

Nævnet

Ønsker om ændringer

i beskyttelseszonen,

de i - eller op til zonen. Det tillades

får herefter

i indholdet

til

bØr åbnes mulighed

for

såfremt disse er nØdvender er beliggen-

lb. nr. 52 B. Svensson

gamle have på ejendommen,

2
med 2000 m , som skal være undtaget
Fredningen

på forskel-

af læskure

dige for den landbrugsrnæssige drift af de ejendomme,

udvide den bestående,

at fredningen

andet har accepteret,

for etablering

finder, at der herudover

af bygninger

så

på en anden ejendom end oprindelig

og at der åbnes mulighed

opfØrelse

dyre-

en beskyttelseszone,

idet udvalget blandt

etableres

på,

omfang.

foreslået,

,

og dets forskelligartede

Nævnet

lodsejernes

påstand,

at en parkeringsplads

tt'

at Horreby Lyng udgØr et sær-

og at der bØr etableres

mosens klar~ afgrænsning

lige punkter

besigtigelsesforretningerne

landskabselernent, der bØr fredes med henblik

4t

bØr gennemfØres

rnu-

fritidsaktiviteter.

Efter det oplyste og det under
konstaterede

som giver rimelige

at

der er på 1200 m2,

fra beplantningsforbudet.

følgende

indhold:

Zone l.
Omfatter

Horreby

For disse områder
l. Bebyggelse
__

stationer

Lyng og Lyngmosen

som angivet på kortbilaget.

er fØlgende bestemmelser

gældende:

må ikke finde sted, ligesom skure, master,
eller andre skænuncndc indretninger

transformer-

ikke må opsættes

i

13 området.

4t

I det omfang det er nØdvendigt

ningsnævnet

dog tillade,

at der opfØres

2. Området må ikke benyttes
plads,

til kreaturer.
eller oplags-

affald.

med busk- og trævegetation

fredningsnævnets

eller opfyldning

uden fred-

må ikke finde sted uden

tilladelse.

5. Der må ikke foretages

e

losseplads

kan fred-

godkendelse.

4. Beplantning

e

læskure

må ikke ændres ved afgravning

ningsnævnets

~

til camping,

ligesom der ikke må henkastes

3. Terrænet

for kvægdriften,

yderligere

opdyrkning.

Vedvarende

græsarea-

ler må omlægges.
6. Der må ikke foretages

gødskning

eller skadedyrsbekæmpelse.

og anvendes

Undtaget

herfra

kemikalier

til ukrudts-

er de i dag opdyrkede

arealer.
7. Offentligheden

har adgang til at færdes til fods i området

gen på de landbrugsmæssigt
efter indstilling
mere afgrænsede,

dyrkede

arealer.

fra Naturfredningsrådet
mindre

dele af mosen,

undta-

Fredningsnævnet

kan

forbyde færdsel i nær-

når bevaringsmæssige

hen-

syn taler herfor.
I
I

8. Yderligere

J

afvanding

må oprenses

41'

må ikke finde sted. De offentlige

efter regulativ,

effektiviseres.
9. Den tidligere

men ikke uddybes

Dræning af dyrkede
losseplads

arealer

på matr.nr.

vandlØb

eller på anden måde

er tilladt.

7 aa kan til~lantes

med eg

og birk.
10. Fredningsplanudvalget

udfærdiger

blandt andet om færdslen

og op~ætt~ordensreglement,

i området.

Særbestemmelser.
Skovdriften
11. på de træbevoksede
foryngelse

4t 12.

arealer

skal skovdriften

foregå ved naturlig

(jvf. pkt. 4) og plukhugst.

Senest ved normal omdrift
skovfyr - fjernes.

skal nåletræer

- med undtagelse

af

14 13. Træer og buske, der ikke hører naturligt
tesamfundet

efter forudgående

f. eks. selvsåede

De centrale

i hØjmoseplan-

kan fjernes på fredningsplanudvalgets~fQEanledning

og bekostning
gælder

hjemme

underretning

nåletræer,

bortset

af ejeren. Dette
fra skovfyr.

dele af mosen

14. FOr at bevare og genskabe
udvalget

efter forudgående

og buskvegetation
eller pensling)

tt

15. Fredningsnævnet

4t

valget blokere
16. Fredningen

underretning

og ved passende
modvirke

forbeholder
vandlØbene

underretning

kan Fredningsplan-

af ejeren fjerne

midler

træ-

(f.eks. afgræsning

genvækst.
sig ret til at lade Fredningsplanud-

i mosen,

er ikke til hinder

forudgående
modvirke

de åbne lyngflader

som vist på kortbilaget

med x.

for, at Fredningsplanudvalget

efter

af ejeren oprenser

tørvegravene

for at

tilgroning.

Parkeringsplads
17. Der afstås

300 m

2

af matr.nr.

lige v/Miljøministeriet

•

til etablering

Lyng til det offent-

af parkeringsplads •

Zone II

i,
I

3 ~ Horreby

Udgør en beskyttelseszone
laget. For disse arealer

omkring
gælder

Horreby Lyng, som vist på kortbi-

fØlgende

Bebyggelse

af enhver art samt beplantning

Bygninger,

der er nødvendige

de ejendomme,

fredningsbestemmelser:

til sædvanlig

der er beliggende

må ikke foretages.
landbrugsmæssig

i eller op til området,

drift af

kan dog til-

lades opfØrt af fredningsnævnet.
Eksisterende

plantninger

skal fjernes

senest ved afdrift.

Erstatning
De af De Samvirkende
lodsejere

Danske Landboforeninger

har, under forudsætning

dringsforslag

af at visse nærmere

til fredningsbesternmelserne

kendt en erstatning
med de generelle

repræsenterede

på 2000 kr./ha,

angivne æn-

følges, påstået

idet de har begrundet

bånd, som fredningsbestemmelserne

sig tilkravet

lægger på den

15 ;

'"

frie råden over ejendommen.
om et beløb til sagkyndig
Foreningen

I

Endvidere

har for lodsejerne

ha for henholdsvis

52 B. Svensson

for effektiv

påstand om en erstatning

ejendomme

4t

ne har en vis lævirkning

fortrinsvis

medfØrer

findes på de dårlige

arealer og giver lodsejerne

pyntegrønt

nedlagt

8.000 kr. pr. ha for disse arealer.
vet med, at arealerne
hvis gentilplantning

m.v., ligesom beplantningerarealer m.v.

påstand om en erstatning

Man har begrundet

ikke vil give fuld afkastning
nægtes,

idet arealerne

på grund af den manglende

mulighed

Lb. nr. 52 B. Svensson
erstatning
kravet

hvorved

har påstået

frugtplantage

kan kapitaliseres
tilplantet

et årligt

maksimalt

en særlig

for erstatnings-

agter at ophØre med sit erhverv

er med salg for øje. Den tabte mulighed
vil medfØre

til fuld pris,

sig tilkendt

som revisor og tage varig bopæl på ejendommen.

viteter

i en periode,

for gentilplantning •

anfØrt, at han på et tidspunkt

at etablere

erstatningskra-

de ikke kan udnyttes

på 175.000 kr. Han har som begrundelse

se hans hensigt

på

enten må ryddes på een

gang, hvorved mange træer ikke vil kunne afhændes
eller må ryddes på normal måde,

på disse

jorder, at beplantninger-

for de tilstødende

har herefter

lb.

lb. nr. 51 Arne KØrup og lb. nr.

for jagten og som rekreative

Foreningen

som den

for disse arealer.

at nåletræsbeplantningerne

et afkast fra salg af juletræer,

•

på 3000 kr./

angår lb. nr. 6 Helmer Hansen,

Madsen,

særlig anfØrt,

~

tt

lb. nr. 4 Jørgen Jensen og lb.

afvanding

har forsåvidt

BrØdsgaard

ne har betydning

påstand

20- og 6,85 ha på grund af den forringelse,

Foreningen
nr. 50 Thorkild

nedlagt

bistand.

nr. 49 Hans Jørgen Kappe nedlagt

lIllstedemullghed

har foreningen

Det er i den forbindel-

samt plantning
for udøvelse

indtægtstab

af grantræ-

af disse akti-

på 10.000 - 15.000 kr. som

til 75.000 kr. Det areal på 0,44 ha, der i dag er

med nåletræer,

anvendes

bet af få år blive Ødelagt,

som have, men denne have vil i lØ-

fordi fredningen

vil gøre det umuligt

at

16 -

foretage nØdvendige
blevet

genplantninger

for store og har mistet
Ejeren

om erstatning

4t

nærmere

at han er indstillet

til de anlagte

fremtid gennemfØres
Til de anfØrte

e

e

ren af de pålagte

er beliggende
matr.nr.

af de omhandlede

til 1000 kr. pr. ha, hvadenten

finder nævnet

ning for dette areal, da fredningen
yderligere

•

indskrænkning

at er-

arealerne

eller i den ydre beskyttelseszone.

er fredet ved en deklaration,

fredningsbestemmelserne,

arealer og karak te-

har nævnet skØnnet,

8 ~ Horreby på 92,68 ha tilhØrende

i forvejen

•

af vandlØb og tørvegrave.

skal nævnet bemærke:

fredningsbestemmelser

i inderzone

adgang til

stier, og såfremt der inden for en

erstatningskrav

bØr fastsættes

på at frafalde kravet

såfremt offentlighedens

en oprensning

Efter beskaffenheden

statningen

nålene.

for denne ejendom,

området begrænses

for træer, der er

8 ~ Horreby Eget Lyng lb. nr. 36 Tage

af matr.nr.

W. Smith har erklæret,

til erstatning

i ejerens

Da

lb.nr. 36 Tage W.8mith

der i store træk svarer til
ikke, at der bør ydes erstat-

ikke medfører

nogen nævneværdig

rådighed •

Der ydes lb.nr. 4 Jørgen Jensen og lb. nr. 49 Hans JØrgen

Kappe en skØnsmæssigt
ringeisen

fastsat erstatning

af dræningsmulighederne,

og effektivisering

Thorkild

Brødsgaard

52 B. Svensson,
seszonen,

Madsen,

delige driftsmæssige

lb.nr. 6 Helmer Hansen,

lb. nr. 50

lb. nr. 51 Arne Kappel KØrup og lb. nr.

beregnet

med nåletræer

i beskyttel-

efter 8000 kr. pr. ha for de bety-

tab og forstyrrelser,

genplantning

Der tillægges

-tt -en erstatning

vandlØb.

der har arealer beplantet

en erstatning

kan foretages

som følger af forbudet mod uddybning

af de offentlige

Der ydes lodsejerne

på 500 kr. pr. ha for for-

der fØlger af, at der ikke

ved afdrift.

ejeren af matr.nr.

3 ~ Horreby Lyng

(lb.nr.l.)

2
på 3 kr. pr. m , der afstås til parkeringsplads.

Under hensyn

til, at der gives lb. nr. 52 B. Svensson

mulighed

17 for en udvidelse

2
af haven med 2000 m , og da det af ham fremsatte

særlige erstatningskrav
ikke grundlag

iØvrigt er helt udokumenteret,

for at tillægge

finder nævnet

denne lodsejer erstatning

udover det

ovenfor anfØrte.
Under hensyn til karakteren
nævnet. p.Ddelig
foreninger

j

a t der bØr ydes

repræsenterede

og omfanget

af sagen finder

de af De sailivirkeIl<le

lodsejere

Danske Landbo-

et samlet belØb på 5000 kr. til

dækning af konsulentbistand.
Erstatningerne

4t

lb.nr. l Peter Palle

4t

5,31 ha

a

2

herefter

således:

5.310,- kr.

1000 kr.

erstatning
300 m

opgØres

for afståelse

af matr.nr.

af et areal på
2

a

3 ~' 300 m

900,- kr.

3,- kr.

6.210,- kr.

ialt
lb.nr. l a Anna JØrgine
0,32 ha

a

320,- kr.

a

Piil
1.660,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 3 arvingerne

•

(Palle)

1000 kr.

lb.nr. 2 Folmer
1,66 ha

Pedersen

efter Niels Hansen kaldet

Hviid og hustru Johanne

Hansen,

f. Jensen

vi

Lars Hviid
1,11 ha

a

1000 kr.

1.1.10,- kr.

lb.nr. 4 JØrgen Jensen

a

23,88 ha

1000 kr.

erstatning

for forringelse

afvanding,

20 ha

a

500 kr.

10.000,-

kr.

33.880,- kr.

lb. nr. 5 Knud Rasmussen
vingerne
0,55 ha

kr.

på grund af manglende

ialt

tt

23.880,-

Aage

efter Johs. Hansen

a

1000 kr.

(halvpart) og ar-

(h~lv..P_~!_t)
S50,- kr.

18 -

4t

lb.nr. 6 Helmer Hansen
3,58 ha

a

erstatning

a

3.580,- kr.

1000 kr.
for nåletræsbeplantning

0,42 ha
3.360,- kr.

8000 kr.

ialt

6.940,- kr.

lb.nr. 7 Nikolaj

4t

0,55 ha

a

A. Nielsen
550,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 8 Jes Waaben

e
e

1,10 ha

a

1000 kr.

1.100,- kr.

lb.nr. 9 Poul Myssen
efter H. Andersen
2,59 ha

a

(halvpart) og arvingerne

(halvpart)

1000 kr.

2.590,- kr.

lb.nr. 9 a Poul Myssen
4,90 ha

a

1000 kr.

4.900,- kr.

lb.nr. 10 Jørgen Jacobsen
1,10 ha

a

1000 kr.

1.100,- kr.

lb.nr. 11 Hans Svendsen
0,55 ha

a

1000 kr.

550,- kr.

lb.nr. 12 Hans Larsen

4It

1,16 ha

a

1000 kr.

1.160,- kr.

lb.nr. 13 Arne Henriksen
0,49 ha

a

1000 kr.

lb.nr. 14 Carl Vagner
0,55 ha

a

490,- kr.
Skytte

1000 kr.

550,- kr.

lb.nr. 15 Knud Rasmussen
0,89 ha

a

1000 kr.

lb.nr. 16 Gunner
1,05 ha

a

Høegh Andersen

1000 kr.

lb.nr. 17 Hans Marius
0,55 ha

a

890,- kr.

1000 kr.

1.050,- kr.
Pedersen

Pulle
. 550,- kr.

19 lb.nr. 18 Bjarne Petersen
1,53 ha

a

1,530,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 19 Karl Smith Petersen
1,10 ha

I

a

1.100,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 20 Leo Petersen
0,55 ha

a

550,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 21 Boet efter Knud Vilhelm
v/skifteretten
0,55 ha

a

i Stubbekøbing
550,- kr.

1000 kr.

4t

lb.nr. 22 John Andersen

4t

0,55 ha

a

Rasmussen

550,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 23 Erling G. Kamper

a

0,55 ha

1000 kr.

550,- kr.

lb.nr. 24 Frida Karstensen

a

0,55 ha

1000 kr.

550,- kr.

lb.nr. 25 Viggo Jensen

a

1,17 ha

tt

1.170,- kr.

lb.nr. 26 Kjeld K. Jacobsen

a

0,55 ha

•

1000 kr.

1000 kr.

lb.nr. 27 Stubbekøbing

a

1,76 ha

a

1000 kr.

a
a

550,- kr.
i Karleby

1000 kr.

lb.nr. 30 Menighedsrådet
1,13 ha

1.760,- kr.

Sværke

lb.nr. 29 Menighedsrådet
3,87 ha

kommune

1000 kr.

lb.nr. 28 Gunnar
0,55 ha

550,- kr.

3.870,- kr.
i Nr.Ørslev

1000 kr.

1.130,- kr.

lb.nr. 31 Poul Hilleke

a

15,08 ha

ti lb.nr.
2,59 ha

1000 kr.

32 Menighedsrådet

a

1000 kr.

15.080,-

kr.

i Horbelev
2.590,- kr.

20

e

-

lb.nr. 33 Thyge Bonde
3,39 ha

a

3.390,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 34 Gunnar 'II. Madsen
0,33 ha

a

330,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 35 Peter M. Blegind
1,98 ha

e

d.

1.980,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 36 ~age W~ldike
7,46 ha

a

Smith
7.460,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 36 a V.Katharina

e
e

3,78 ha

a

Prietzel
3.780,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 37 Carl Peder Mortensen
3,52 ha

a

3.520,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 38 Ernst r. Hansen
6,98 ha

a

1000 kr.

6.980,- kr.

lb.nr. 39 Karen og Lars Bueh
3,74 ha

a

1000 kr.

3.740,- kr.

lb.nr. 40 Robert MØller

e

7,51

a

1000 kr.

7.510,- kr.

lb.nr. 41 Jimmy TØnnesen

•

3,75 ha

a

1000 kr.

lb.nr. 42 Kirsten
3,65 ha

a

m. fl.

(fælleslod)
3.750,- kr .

Stender

1000 kr.

3.650,- kr.

lb.nr. 43 Chr. F. Pedersen
1,23 ha

a

1000 kr.

1.230,- kr.

lb.nr. 44 Einar Hansen
1,97 ha

a

1000 kr.

1.970,- kr.

lb.nr. 45 Villy Petersen
5,34 ha

e

a

1000 kr.

5.340,- kr.

!~~--i'§_Y.!.l!Y_~~OV
3,40 ha

a

1000 kr.

3.400,- kr.

21 lb.nr. 47 Jimmy TØnnesen

tt

2,94 ha

a

2.940,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 48 Hans Bruun
0,95 ha

a

950,- kr.

1000 kr.

lb.nr. 49 Hans Jørgen Kappe
6,85 ha

a

h
_

1000 kr.

erstatning

for forringelse

afvanding

6,85 ha

a

e

......... •

,,\...L.

3.425,- kr.

500 kr.

10.275,- kr.

lb.nr. 50 Thorkild
erstatning

a

-

på grund af manglende

ialt

e

s;lc;n

...v _ v,

Brødsgaard

for nåletræsbeplantning

0,29 ha
2.320,- kr.

8000 kr.

lb.nr. 51 Arne Kappel
0,58 ha

a

for nåletræsbeplantning

erstatning

a

580,- kr.

1000 kr.
0,80 ha

6.400,- kr.

8000 kr.

ialt

e

•

6.980,- kr.

lb.nr. 53 B. Svensson
4,87 ha

a

1000 kr.

erstatning

a

4.870,- kr.

for nåletræsbeplantning

0,44 ha

8000 kr.

3.520,- kr.

ialt

8.390,- kr.

De af De Samvirkende
præsenterede

Danske Landboforeninger

lodsejere

til dækning

re-

af sagsomkost-

ninger

5.000,- kr.

Erstatninger

ialt

194.115,- kr.
================

Overtagelsen

Lyng til parkeringsplads
Udstykning
anstaltning

2

af 300 m

af matr.nr.

3 b Horreby by og Eget

sker fra tidspunktet

for endelig kendelse.

af arealet sker ved Fredningsplanudvalgets

og på dettes bekostning.

for-

22 Arealafståelsen

et

og fredningen

skØnnes ikke at medfØre

nogen

som helst fare for pantesikkerheden.
Erstatningerne
fra kendeIsens

udbetales

afsigelse

den af Danmarks

herefter

til ejerne og forrentes

med en årlig rente, der er l % hØjere

Nationalbank

fastsatte

diskonto,

end

jfr. naturfred-

§ 21 stk. 4.

ningslovens

Erstatningerne

udredes med 3/4 af statskassen

og 1/4 af

amtsfonden.
Kendelsen

e

e

vil være at tinglyse

Miljørninisteriet forsåvidt
og Eget Lyng, Horreby

angår 300 m2 af matr.nr.

sogn, og desuden

tinglyses

som servitut

forsåvidt

angår

7

~'

7

7

~'

~'

3

!,

3 g,

4 !l, 5 ~' 5 ~'

!:,

7 ~' 7 y, 7 ~' 7 aa

3.,

7 ~' 7

~'

8 ~ og 8 k Horreby

l ~' 2 ~' 3 ~' 4 c Sdr. Grirnmelstrup by, Horbelev

27 k. 27

1:.

27 ~' 27 ~' 27
S::'

Falkerslev

Påtaleret
ningsnævnet
planudvalget

at forelægge

27

forsåvidt

for Storstrøms

Eventuel

27 ~' 27

i.,

sogn,
27 !l,

angår servitutbestemmelserne

amts sydlige Fredningskreds

27 ~' 27

!,

har Fred-

og Frednings-

amt.

vil i medfør

af naturfredningslovens

for Overfredningsnævnet

læggeIse medfØrer

3.,

sogn.

by og sogn.

for Storstrøms

Kendelsen

Lyng

by og sogn,

4 ~' 6 ~' 6 ~' 6 ~' 7 ~' 8
c og 13 Eget by, Horreby
~' 8 -

i,

7 ~'

sogn.

4 ~' 5 a og 5 f Horreby
-

5 ~' 9 ~' 9

!,

7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ao,

7 as, 7 at, 7 au, 7

og Eget Lyng, Horreby

i,

7 g, 7 E, 7 ~' 7

.!.'

7 E,

4 ~' 4

7 .9.'

7

7 S2.,

3.,

i,

~' 6 ~' 6 ~' 7 ~' 7 ~' 7 ~' 7
7 !!!, 7 !:!.,

o

7 ~' 7

6

7 ae,7 ad, 7 ae, 7 af, 7
~'

tf

J ~ Horreby

pa følgende matr.nre.:

herefter

l, 2, 3 ~' 3 ~' 3 ~' 4 a 4 ~' 4 ~' 4

•

for Staten v/

fredningsbesten~elserne.
Kendelsen

e

som adkomst

til godkendelse.

§ 25 være
Denne fore-

ikke nogen ankebehandling.
anke må ske inden 4 uger efter kendeIsens

modta-

23 gelse ved skriftlig

ti

22, KØbenhavn

meddelelse

De ovennævnte
således

quo fredning

b e s t e m m e s :

arealer

i Horreby,

som d~t fremgår

og pålægges

servitutter

Horreby og Eget Lyng, Horreby

Horbelev

af vedhæftede

og Falkerslev

kort, pålægges

som ovenfor

status

anfØrt.

areal på 300 m2 af matr.nr.

Det på kortet angivne

_

Nyropsgade

V.

T h i

sogne,

tilOverfredningsnævnet,

3 b

sogn, afstås til Staten v/MiljØmi-

nisteriet.

tt

Der ydes fØlgende

erstatninger,

som fra kendeisens

afsi-

gelse forrentes med en rente, der er l % hØjere end den af Danmarks
Nationalbank

I

diskonto.

lb.nr. l

Peter Palle

lb.nr. l a

Anna JØrgine

lb.nr. 2

Folmer

lb.nr. 3

arvingerne

6.210 kr.
Pedersen

,

(Palle)

320 kr.
1. 660 kr.

Piil
efter Niels Hansen,

det Hviid og hustru

e
,

fastsatte

f. Jensen

Johanne

kal-

Hansen,

v/Lars Hviid

lb.nr. 4

JØrgen Jensen

lb.nr. 5

Knud Rasmussen
arvingerne

33.880 kr.
Aage

(halvpart) og

efter Johs. Hansen

(halvpart)

~
~
I
,

550 kr.

lb.nr. 6

Helmer Hansen

lb.nr. 7

Nikolaj A. Nielsen

lb.nr. 8

Jes Waaben

lb.nr. 9

Poul Myssen

6.940 kr.
550 kr.
1.100 kr.

(halvpart) og arvingerne

efter H. Andersen

e

1.110 kr.

(halvpart)

2.590 kr.

lb.nr. 9 a

Poul Myssen

5.900 kr.

lb.nr. 10

JØrgen Jacobsen

1.100 kr.

lb.nr. 11

Hans Svendsen

lb.nr. 12

Hans Larsen

550 kr.
1.160 kr.

24

-'e
le

e

e

I

l
"

490 kr.

lb.nr. 13

Arne Henriksen

lb.nr. 14

Carl Vagner

lb.nr. 15

Knud Rasmussen

lb.nr. 16

Gunnar HØegh Andersen

lb.nr. 17

Hans Marius

lb.nr. 18

Bjarne Petersen

1.530 kr.

lb.nr. 19

Karl Smith Pedersen

1.100 kr.

lb.nr. 20

Leo Petersen

lb.nr. 21

Boet efter Knud Vilhelm

550 kr.

Skytte

890 kr.

Pedersen

1.050 kr.
Palle

550 kr.

550 kr.
Rasmussen

i Stubbekøbing

v/Skifteretten

550 kr.

lb.nr. 22

John Andersen

550 kr.

lb.nr. 23

Erling

G. Kamper

550 kr.

lb.nr. 24

Frida Karstensen

550 kr.

lb.nr. 25

Viggo Jensen

lb.nr. 26

Kjeld H. Jacobsen

lb.nr. 27

Stubbekøbing

lb.nr. 28

Gunnar

lb.nr. 29

Menighedsrådet

i Karleby

3.870 kr.

lb.nr. 30

Menighedsrådet

i Nr. Ørs1ev

1.130 kr.

lb.nr. 31

Poul Hilleke

lb.nr. 32

Menighedsrådet

lb.nr. 33

Thyge Bonde

lb.nr. 34

Gunnar T. Madsen

330 kr.

lb.nr. 35

Peter M. Blegind

1.980 kr.

lb.nr.

Tage WØldike

Smith

7.460 kr.

Prietzel

3.780 kr.

,

1,'

-

36

1.170 kr.

kommune

Sværke

550 kr.
1.760 kr.
550 kr.

15.080 kr.
i Horbelev

2.590 kr.
3.390 kr.

I

I

lb.nr. 36 a V. Katharina

,

!
e

lb.nr. 37

Carl Peder Mortensen

3.520 kr.

lb.nr. 38

Ernst r. Hansen

6.980 kr.

lb.nr. 39

Karen og Lars Buch

3.740 kr.

lb.nr. 40

Robert MØller

7.510 kr.

lb.nr. 41

Jimmy 'rØnnesen m.fl. (fælleslod)

3.750 kr.

-

25

-

lb.nr. 42

Kirsten

lb.nr. 43

Chr. F. Pedersen

1.230 kr.

lb.nr. 44

Einar Hansen

1.970 kr.

lb.nr. 45

Villy Petersen

5.340 kr.

lb.nr. 46

Villy Skov

3.400 kr.

] h.nr. 47

Jirruny

lb.nr. 48

Hans Bruun

lb.nr. 49

Hans Jørgen Kappe

lb.nr. 50

Thorkild

,e

lb.nr. 51

Arne Kappel

6.980 kr.

e

lb.nr. 52

B. Svensson

8.390 kr.

e

Stender

3.650 kr.

'I'ønnesen

950 kr.
10.275 kr.

BrØdsgaard

De af De Samvirkende
foreninger

2.940 kr.

repræsenterede

2.320 kr.

Danske Landbo-

lodsejere

til dækning

af sagsomkostninger

5.000 kr.

Erstatningerne udredes
1/4 af Storstrøms Amtsfond.

Carl Carstensen

•

med 3/4 af statskassen

K. W. Kofoed

og

Verner Rasmussen

I,
I'

..

,a,
'

'.

Fredning. af HorrebJl_Ly.!J9-P9_'-!JOg.mo:sen
........

Grænse for fredning
Grænse mellem Zone Iog Zone
f3evok.snlngsgrænse
Bevokset og udyrket areal

.u

Dyrket areal

x
~

@

NåletltA!er Zone.lZ
Vadvarende græsningsoreol
Grænse for
centrale. delo1mosen
Evt. blokering af vandløb
Skovo.!lggelinie

aen

Parkenngsplads

co. .JOO
m~

Lb.nr
Mål {: la 000

100

01-1

200
3CO
-+-~_-+-_.:.t=---=:f.!fOm
I
I
I

LIdfardigel i december 1977
Fredningsp/onudvolget

for Stor.strøms omt

i

Truels't rup .8!J

\

_

4~

\.
FaJJcersleo SOfJn. \~~
16

II

•

•

I
I

I

,
I

<li
s....

I...
~r-----L:

--- -- - "b
Gommelsted

6
• 4'.....

1

Hon-e09 S09n

•

FREDNINGSNÆVNET>

, .._-_....~...

n.u .. ~.

I

e/~~r (I de sønderjydske

~

j

~

:~

ltorrcoy

J

l;/e))Jd. og-bl. I tingbogen.,

-/

sogn.

'I
;?J t. . '...

lands-

art. nr., ejerlav. sogn.

#-~/

~~G.NR . ..21()~

.

~ • \o ~

.

! ~...:..
, t: E

:.::q.
l

.:

!

:

Anmc1der: lJet Classenske

c

.!.
~
•
, c
• w
I E :;

....
Jt

r s

A

•

o ..

.' .Pi<leiooi1li:.tla.
vi ~o~3elitze

r t•

k r i

· "
~
..!

gods~ontor,

:'~gebjerg st.

~~ .:.
~~ o
N •

•e ~

.

, .2 ~
, : C!

:0:

F r e d n 1 n g s d e k l a r a t i o n.

~=

• ~ D

E

c:

•

af den s.eret;ne

Pcl grund

~ :.

natU!",

i Ho!'reby

so:n findes

Lyng,

der

D

'B
i3

.~

en for

rumJICL'

LolVmd-l'alater

ocat cmiCleshel'ved,

sj.eldon

og rig110ldilj

flora

og fauna,

3t den Det Claasens~~e F1d~ico 0:111
oS tilllJrende

del

af

-t9uiJ'~~.

03en,
o:nfattendc
9:3,6:3 ha ( matr. nr. Sa, H~r~ebY ~,
llorreJY
S03(1 )
fred~3 80;0 fulger:
aivandtn,; m'i iltke finde sted. UUV' 1!'ende :,analcr oe
~ l. Yde.'lig6re

I

gl'",fter

In'", oprf3nsea

regulativ,

efte,L9

itcl{e uud,yoos eller

·'nen

p ,c,

anden :n!Jde effel,liiviscccs.
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1

5.
~I

i):nr:.i.dets tC.t'.caini'orhold

mil i'.c~e ',mu,Lges vod yd0_"1i.,;0re tø.L'vc;L:cav-

ning,

henl et~llin.g af

.iordfyld,

Illl.Je,

Joder.

,.Iaster

•• ~

I

.LJ.llj

dell

J.~u.re.

f ;.·,JLl..l,u
J,~;'.tl

;jl''''~

,1::11'L
'le,J

,t~'

Jt::

affald

eller

li ·;nend<J.
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L: ......
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1
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aO:11 lhHl ;) ,,!'i,~e
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9l{OV'.
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DISPENSATIONER>

Afg-ørelser - Reg. nr.: 027-04.0-0
Dispensationer i perioden:

•

le

07-11-1983 - 23-09-1997

·

, '

REG. NR. ~10~
'}

UDSKRIFT
'»1

AF

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

-------------Ar 1983 den 7. november kl. 16.00 holdt Fredninga~et

tt,

for Stor-

strøms amts sydlige fredningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing F.
Tilstede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.

Ir

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:
Ansøgning om godkendelse af, at der blo-

F.S. 126/1983

keres et antal vandløb i den fredede
højmose Horreby Lyng, jfr. § 16 i Overfredningsnævnets kendelse af 6. marts
1981.

1983.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

---------------------------

I

/
,
Ie
I

,

"

Fre.sendes til

Fredningsstyre1sen,

idet udskriftens rigtighed bek~ftes

1256 Kbh. K.,

og med bemærkning, at nævnets af-

gørelse inden 4 uger efter denne skrivelsea modtacelse kan indbrincee
I

for overfredningsnævnet,

!maliegade 7, 1256 København K., af den der

har bes-ret fredningsnævnet s afgørelse, samt de i naturfredningslovens
§ 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-'

løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

•

•

1

•

Fredningsnævnet for storstrøms amts sydlige fredningskreds,
Nykøbing F., den 8. november 1983.

~I

UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1986 den 30. september kl. 1615 holdt Fredningsnævnet
Storstrøms amts sydlige Fredningskreds

møde på dommerkontoret

for
i

Nykøbing F.
Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.
Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:
F.S. 79/1986.

Ansøgning om godkendelse i
medfør af § 19 i overfredningsnævnets
kendelse af 6. marts 1981 om fredning
af Horreby Lyng til opførelse af en
carport på matr.nr. 27-a m.fl. Falkerslev by, Falkerslev.

Der fremlagdes:
l. Ansøgning med tilhørende bilag fra Finn P. Jensen, fremsendt
til nævnet ved skrivelse af 12. september 1986 fra Stubbekøbing
kommune.
2. Erklæring af 22. september 1986 fra ejendommens ejer.
3. Skrivelse af 23. september 1986 fra formanden til nævnsmedlemmerne, gårdejer Poul Høier og amtsrådsmedlem Kjeld Grave,
med påtegninger af henholdsvis 25.- og 29. september 1986 fra
disse, der tiltræder, at dispensation meddeles.
Nævnet godkendte herefter i medfør af § 19 i overfrednings-

.;
)

'/
/

- 2 -

nævnets kendelse af 6. marts 1981 om fredning af Horreby lyng
det forelagte projekt for opførelse af en carport på matr.nr.

/

27-a m.fl. Falkerslev by, Falkerslev.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

Fremsendes til Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13,
1256 København K.,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse kan indbringes for overfredningsnævnet,

Amaliegade 7, 1256 København K.,

af den, der har begæret fredningsnævnets
fredningslovens

afgørelse samt de i natur-

§ 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan

ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan

tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet

for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 6. oktober 1986.

,
L.

o

REG. NR.

~)

o ~ .o eJ

1. "7

•
MOOffi§et J
$kovg og Naturstyreis8iu

r ~ JMt 'i9~2
U D S K R I F T
af

FORHÅNDLINGS-

OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET

•
I

Ar 1992
Storstrøms
Nykøbing

den

amts

STORSTRØMS

8. januar
sydlige

kl.

AMTS

1500

SYDLIGE

holdt

Fredningskreds

FREDNINGSKREDS

Fredningsnævnet

møde

var

formanden,

dommer

på dommerkontoret

i

S. Aa. Feier.

foretages:

F.S.92/1991.

Ansøgning

om dispensation

§

af naturfredningslovens
Overfredningsnævnets

•
•

for

F.

Til stede
Der

FOR

6. marts

1981

Lyng

opstilling

til

vindkraft

34 fra

kendelse

om fredning

i medfør

§

l i

af

af Horreby

af en vandpumpe

på matr.nr.

8-a

Horreby

for
Lyng,

Horreby.
Der

fremlagdes:

l. Ansøgning
amts

af 25.

november

1991

med

tilhørende

1991

fra

formanden

bilag

fra

Storstrøms

landskabskontor.

2. Skrivelse
gårdejer
ninger

Povl

december

Høier

af henholdsvis

tiltræder,
Nævnet

af 16.

at der
meddelte

og fuldmægtig
19.-

og 21.

Niels

Boye

december

meddeles

dispensation.

herefter

dispensation

til nævnsmedlemmerne,
Bonefeld,

1991

i medfør

med

fra disse,

påtegder

af natur fred-

-

,/

§

ningslovens

§

34 fra

2 -

l i Overfredningsnævnets

kendelse

af

I

6. marts

1981

vandpumpe

for

om fredning
vindkraft

i overensstemmelse
sluttet.

Mødet

hævet.

s.

Aa.

I

2970

Hørsholm,

idet

udskriftens

afgørelse
bringes

inden

til

Skov-

samt

4 uger

efter

kan
kan

denne

Horreby,

ikke

skrivelses

udnyttes

tilladelsen

såfremt

ikke

er udnyttet
for

F.,

den

udnyttes,

Tilladelsen

S. Aa. Feier

sydlige

januar

at nævnets

2970

1992.

kan

ind-

Hørsholm,
myndigheder

af klagefristen.
medmindre
bortfalder,

5 år fra dens

13.

h~

15,

før udløbet

amts

13,

modtagelse

§ 58 nævnte

ikke

inden

Storstrøms

Slotsmarken

og med bemærkning,

Slotsmarken

af Overfredningsnævnet.

Nykøbing

•

bekræftes

opretholdes

Fredningsnævnet

•

af en

projekt.

de i naturfredningslovens

iværksat,

den

Lyng,

og Naturstyrelsen,

rigtighed

En tilladelse

Er klage

8-a Horreby

forelagte

for Overfredningsnævnet,

af ansøger
m.fl.

det

til opstilling

Feler.

Fremsendes

•

Lyng

på matr.nr.

med

Sagen

af Horreby

meddelelse.

Fredningskreds,

den

..

REG•.N.R. 97Jo 4 .00
\ .. ~.. .. ..

U D S K R I
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F T

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL
FOR FREDNINGSNÆVNET
STORSTRØMS AMT

I

Ar 1993 den 10. november foretages på dommerkontoret
i Vordingborg
af,formanden
for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen.
Fr.s. 38/93

Ansøgning om dispensation
nets kendelse af 6. marts
matr. nr. 2 b og matr.
by, Horbelev.

'f,

fra Overfredningsnæv1981 til beplantning

på

nr. 6 Sdr. Grimmelstrup

Der fremlagdes:

l

Erklæring

af 19/10

1993 fra landskabskontoret

vedlagt

ansøgning

med bilag. Af erklæringen
fremgår det, at matr. nr. 6 ikke er omfattet af ovennævnte kendelse eller af naturbeskyttelseslavens
bestemmelser.
Supplerende ansøgning
Håndværkerlandsbyen.

af 27/10

Tiltrædelseserklæringer

1993 fra Fonden

fra nævnets

øvrige

og Foreningen

medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det nu ansøgte, meddelte nævnet tilladelse til, at beplantningen
på det østlige skel på
matr. nr. 2 b Sdr. Grimmelstrup
forlænges i overensstemmelse
med
landskabskontorets
vedhæftede forslag til afskærmende beplantning.

e :'"

Nævnets

tilladelse

bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet

Ulf Andersen.
fmd.
Fremsendes

iulinisteriet
:wv- og.Naturstyrelsen
Ir. SN 1Zll
s;;- - "o7.- 7f-

I

;t.nr.

2-

idet udskriftens

rigtighed

bekræftes.

inden

3

år.

/bk

•

1.\
\J\Odtage rtl{e\Se~
. NatU(S"
'~O'lØ Og
g-7

~

_.; .WS' ~ \

U D S K R I
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL

FOR FREDNINGSNÆVNET

STORSTRØMS
Den

I~E(j.NR.11 oY .00

F T

28.

februar

bestående

af

(suppleant)

1997

dommer

kl.

Ulf

og Verner

I

AMT

14.30

holdt

Andersen,

fredningsnævnet,

Erik

Østerholm

Larsen møde i Horreby

Hansen

Lyng.

Der foretoges:
Sag angående

Fr.s. 34/96 og 1/97

bebyggelse

matr. nr. 5 a Horreby

m.v. på

Lyng,

Horreby

og matr. nr. 27 g Fal-

kerslev

by, Falkerslev,

ejendomme

er fredet ved Over-

fredningsnævnets
6. marts

hvilke

kendelse

af

1981.

Der fremlagdes:
Breve

af 11/9 1996 og 10/1 1997 med bilag

Natur-

fra Storstrøms

Amt,

og plankontoret,

Kopi af indkaldelsen.
Foruden
Jørgen

nævnets medlemmer

var mødt:

Hillike,

Carlo Myssen,
Ole Myssen,
Mogens

Miiiø- og Enerlriministeriet

Ravnborg,

for Stubbekøbing
for Storstrøms
for Danmarks

kommune,

Hakon Hagbarth,

Skov- og Naturst-rrelsen
i '2 11/ ') - CGC

n

J.nr. SN 1996 Akt. nr.

Amt, Jens Birk-Møller,

Naturfredningsforenings

lokalkomite,

Kaj Fick.

Først besigtigedes

matr. nr. 5 a Horreby

Lyng.

Det konstateredes,

at der på ejendommen

står en hytte

og et

udkikstårn.
Carlo Myssen

oplyste,

på ejendommen,

og at hytten

siden og benyttes
Jens Birk-Møller

at der i mindst
er blevet

til opbevaring
frafaldt

25 år har været et tårn
anbragt

for 4 - 5 år

af foder m.v. og som læskur.

at kræve

tårnet

fjernet,

da det må

I

anses for lovligt opført.
Carlo Myssen og Ole Myssen
beholde hytten.

søgte

om

dispensation til at

Jens Birk-Møller oplyste, at det ansøgte foruden at kræve
dispensation fra fredningskendelsen kræver dispensation fra
planloven.
Jens Birk-Møller indstillede, at der ikke gives dispensation.
Repræsentanterne
fra
kommunen
-.og
Danmarks
Naturfredningsforening havde ikke noget at indvende mod, at
der gives dispensation.
Derefter foretoges besigtigelse af ejendommen matr. nr. 27 g
Falkerslev.
Det konstateredes, at der på ejendommen står en skurvogn, og
at der ca. 10 m. fra denne er en affaldsbunke bestående af et
kasseret drikkekar , to rustne trillebøre og en spand med
flasker.
Mogens Ravnborg oplyste, at skurvognen er blevet anbragt på
ejendommen i 1985, og at den benyttes til opbevaring af foder
m.v. og som opholdsrum.
Mogens Ravnborg
skurvognen.

søgte

om

dispensation

til

at

beholde

Jens Birk-Møller oplyste, at det ansøgte foruden at kræve
dispensation fra fredningskendelsen kræver dispensation fra
planloven.
Jens Birk-Møller indstillede, at der ikke gives dispensation.
Repræsentanten fra kommunen havde ikke noget at indvende mod,
at der gives dispensation til det ansøgte.
Repræsentanten fra Danmarks Naturfredningsforening forbeholdt
sig sin stilling.
Fredningsnævnets medlemmer var enige om at anse tårnet på
matr. nr. 5 a Horreby Lyng for lovligt i forhold til

fredningskendelsen.
Erik

0sterholm

Hansen

fandt,

fra fredningskendelsen
Horreby

nævnsmedlemmer

at dispensere

gives

hytten

dispensation

på matr. nr. 5 a

på matr. nr. 27 g Falkerslev.
fandt

Lyng

bestemte

ikke,

herefter,

og at skurvognen

skal fjernes. Fristen

Fredningsnævnet

traf

affaldsbunken
Fristen

bør

at der er grundlag

for

til det ansøgte.

Fredningsnævnet
Horreby

der

til at bevare

Lyng og skurvognen

De øvrige

at

på

på matr.

fastsættes

nr.

herfor fastsattes

nr.

27 g Falkerslev

til den l ..august 1997.

endvidere

matr.

at hytten på matr. nr. 5 a

enstemmigt

27

g

beslutning

Falkerslev

til den l. august

skal

om, at
fjernes.

1997.

Ulf Andersen
fmd.
Fremsendes

idet udskriftens

Nævnets

afgørelse

og den,

der har begæret

kan påklages

Klage
Amt,

bekræftes.

til Naturklagenævnet

fredningsnævnets

naturbeskyttelseslovens
Klagefristen

rigtighed

86

§

nævnte

afgørelse

skriftligt

Kirketorvet

samt de i

myndigheder

er 4 uger fra den dag afgørelsen

indgives

af ejerne

til Fredningsnævnet

m. fl.

er meddelt.
for Storstrøms

16, 4760 Vordingborg.

Fredningsnævnet
Vordingborg,

for Storstrøms

Amt

den 5. marts 1997.

~An~
fmd.
Udskrift
Jørgen

er sendt til:

Hillike,

Carlo Myssen,
Ole Myssen,
Mogens

Fyrrevej

Egernvej

Ravnborg,

Stubbekøbing

Nørregård,

11, Vemmedrup,

11, Horreby,

Grønnegade

kommune,

Nykøbingvej

159, 4800 Nykøbing
4632 Bjæverskov

4800 Nykøbing

F.

19,A, 4850 Stubbekøbing

4850 Stubbekøbing

F.

Storstrøms

Amt,

Natur-

og

plankontoret,

Parkvej

37,

4800

& 8-70-52-391-9-1996

Nykøbing

F. j.nr. 8-70-52-391-11-1996

Danmarks

Naturfredningsforening,

Nørregade

Naturfredningsforenings

lokalkomite

2, 1165 København

K.
Danmarks
bing,

c/o Kaj Fick, Karlsfeldtvej

Skov- og Naturstyrelsen,
Poul Høier,
Verner

Nykøbingvej

Larsen,

Erik 0sterholm

25, 4850 Stubbekøbing

Haraldsgade

53, 2100 Kbh. 0.

268, 4800 Nykøbing

Fanefjordgade

for Stubbekø-

F.

150, 4792 Askeby

Hansen, Hovedgårdsvej

3, 4850 Stubbekøbing

--- ~o(ffag~ J
og Naturstyrerseif

SJ(OV-

U D S K R I F T

1 5 AUG. 1997

A F

•

FORHANDLINGSPROTOKOL

FOR FREDNINGSNÆVNET

STORSTRØMS
Den

august

14.

Vordingborg

1997 kl.

af

-".-=--~

AMT

9.00 foretoges

formanden

for

I

på dommerkontoret

fredningsnævnet,

dommer

i
Ulf

Andersen.
Fr.s. +/97 fortsat

Sag angående bebyggelse

m.v.

på matr. nr. 27 g Falkerslev
by, Falkerslev,

REG. NR.)'lo'-\.

00

hvilken

ejen-

dom er fredet ved Overfredningsnævnets

kendelse

af 6.

marts 1981.

•

Der fremlagdes:
Brev af,l.
indgivet
under

august

den

1997 fra Naturklagenævnet,

10.

juli

behandling,

1997

af

da klagen

Mogens

er indgivet

hvorefter

Ravnborg

klage

ikke

tages

efter klage fristens

udløb.
Formanden
har

bemærkede,

foreslået,

affaldsbunken
hensyn

•

til,

at
på

at

at Storstrøms
fristen

matr.

nr.

Formanden

nævnets

øvrige

har

først

og

fristen til den l. oktober

således

skurvogn og affaldsbunke
l. oktober

var

telefonisk

medlemmer,

forlænger

fjernelse

af

g Falkerslev

27

klagesagen

udløb.

Nævnet

for

Amt ved Jens Birk

der

skurvognen
forlænges

afsluttet

drøftet
er enighed

Møller

ved

under

fristens

spørgsmålet
om at

og

med

forlænge

1997.

fristen

for fjernelse af ovennævnte

på matr. nr. 27 g Falkerslev

til den

1997.

Ulf Andersen
;~:I.

d ,~,

J"

AI\l. :lr.

.

J,'

..

iL.-l.,u.:.....~vJr'tJlsen

fmd.

e c,_, G

3[\J h86 - \fj\\h'

/pn

r-..

~:t-'{
Fremsendes

idet udskriftens

Fredningsnævnet

rigtighed bekræftes.

for Storstrøms Amt

Vordingborg,

•

den 14. august 1997.

~An~

fmd.
Udskrift

er sendt til:

/

Mogens Ravnborg,

Grønnegade

Storstrøms

Natur-

Nykøbing

Amt,

og

19 A, 4850 Stubbekøbing
plankontoret,

Danmarks Naturfredningsforening,

Nørregade

Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite

Skov- og Naturstyrelsen,

4800

Poul Høier, Nykøbingvej
Erik 0sterholm

Hansen,

2, 1165 Kbh. K.
for Stubbekø-

25, 4750 Stubbekøbing

Haraldsgade

53, 2100 Kbh. 0.

268, 4800 Nykøbing F.

Verner Larsen, Fanefjordgade

•

37,

F. j.nr. 8-70-52-391-11-1996

bing, c/o Kaj Fick, Karlsfeldtvej
•

Parkvej

150, 4792 Askeby

Hovedgårdsvej

3, 4850 Stubbekøbing

..........
MILJØ

•

& ENERGI
MINISTERIET

Hr. C. Myssen

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Fyrrevej 11
4632 Bjæverskov

Landskabskontoret
lnr. SN 1996-1213/5-0001
Ref. LTP

Klage ~)Verfredningsnævnets

afslag på ansøgning om tilladelse

til at bibeholde en hytte på ejendommen,

Den 23. september 1997

matr. nr. 53, Horreby

Lyng.
Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen

stadfæster

hermed Fredningsnævnet

i

Storstrøms Amts afslag på ansøgning om tilladelse til at bibeholde
den ovennævnte hytte.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2
og § 85 i naturbeskyttelsesloven, jf. § 3, stk. 2 i lov m. 19 af 13. januar 1997 om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om råstoffer.
Redegørelse for sagen.

'J

Det fremgår af sagen, at amtet i forbindelse med en besigtigelse af

den ovennævnte ejendom er blevet opmærksom på, at der på ejen-

Miljo- og Energimi/listeriet
Skov- og Natllrstyrelsen
Haraldsgatle

dommen er opført et udkigstårn og en hytte.

53

ø

2100 Kohellhav/I
Tlf. 39 472000

Området er omfattet af Overfredningsnævnets
1981 om fredning af Horreby Lyng.

kendelse af 6.marts

Fax 39279899
Telex 2 l 485 /latllre dk
E-post (X-4()()): I=.m.\·;S=skov-oKmltllrs(yrelse/l;

0= skov-og-

nlllllrltyrelsen;

Ou 1=.1'11.1';
P=l'tlll;

A=dk4()(); C=tlk
E-post (Internet):

l'ns@l'IIs.dk

'I

Kendelsen har bl.a. til formål af bevare Horreby Lyng. Den ovennævnte ejendom er beliggende indenfor fredningens zone I. I dette
område må der ikke opføres bebyggelse eller opsættes skure, master eller lignende.
Med brev af 27. september 1996 har De ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til at bibeholde tårnet og hytten. Sidstnævnte er opført
af flytbare elementer i form af sider og tag med et areal på 2 gange
2,5 meter.
Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse den 28. februar
1997. Nævnet konstaterede, at der udover tårnet og hytten tillige
var opstillet en skurvogn på ejendommen.
Det fremgår af fredningsnævnets

afgørelse af 5. marts 1997, at

nævnet anser tårnet for lovligt. Fredningsnævnet

har meddelt af-

slag på ansøgningen om tilladelse til at bibeholde hytten, og har
endvidere bestemt, at skurvognen skal fjernes. Fristen for fjernelse
af hytten og skurvognen blev fastsat til den 1. august 1997.
Med brev af 1. april 1997 har De indbragt fredningsnævnets afgørelse for Naturklagenævnet for så vidt angår afslaget på bibeholdelse af hytten. Naturklagenævnet

har videresendt klagen til behand-

ling i Skov- og Naturstyrelsen.
Styrelsen har den 11. august 1997 anmodet om- Deres eventuelle
yderligere bemærkninger til klagen indenfor en frist på 4 uger.
Styrelsen har ikke hørt fra Dem inden udløbet af fristen.
Begrundelse

for Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse.

Fredningen tilsigter i første række at Horreby Lyng kan bevares og
tildels genskabes som højmose med den plantevækst, der er naturlig for en sådan mose.

2

Det fremgår direkte af fredningsbestemmelserne,

at der ikke må op-

føres bebyggelse.
Under hensyn til fredningens formål og efter en samlet vurdering af
de i sagen foreliggende oplysninger har styrelsen ikke fundet anledning til at ændre den af fredningsnævnet trufne afgørelse, som
derfor stadfæstes.
Fristen for fjernelse af hytten fastsættes til den 1. januar 1998.
Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsen afgørelse er endelig. Der kan derfor ikke
klages til andre administrative myndigheder.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens

~ruV'~

§ 88, stk. l.

J?~

Lisbeth Toft-Petersen

Kopi til orientering:
Fredningsnævnet i Storstrøms Amt
Storstrøms Amt
Danmarks Naturfredningsforening
•

Naturklagenævnet
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202
Mail :sydsjaelland~fredningsnaevn
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Mon, Lolland og
Falster.
Den 22. september 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til
forretningsorden for fredningsnævn:

§

10, stk. 5

Fr.s. 28/12 Ansøgning om tilladelse til at opføre en flytbar stald på 45 m2 på ejendommen matr. nr.
3b Grimmelstrup by, Horbelev, Grimmelstrupvej 2, 4871 Horbelev. Ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 6 marts 1981 om fredning af Horreby Lyng zone II, hvorefter
bebyggelse ikke må finde sted, dog at fredningsnævnet kan tillade, at der opføres bygninger til
sædvanlig landbrugsmæssig drift.
Der fremlagdes:
Ansøgning af 26. juli 2012 med bilag fra Ulla Bondesen, Grimmelstrupvej 2,4871 Horbelev.
Mail af 24. august 2012 fra DN Guldborgsund.
Brev af 4. september 2012 med bilag fra Guldborgsund kommune.
Formanden fandt, at sagen efter sin karakter og omfang er af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål og derfor omfattet af § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn.
Formanden fandt endvidere, at etablering af en stald på 45 m2 er omfattet affredningens
undtagelsesbestemmelse og derfor ikke er i strid med fredningens formål. Formanden godkendte
derfor det ansøgte.
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder,
Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens
66,stk. 2.
~tenL~
formand

§

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljoklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoncering).
Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miUø, og
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Deres klage bedes så vidt muligt sendt elektronisk på nmkn@nmkn.dk ellers pr. brev til Natur- og
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. De skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fAr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf.

§

88, stk, I, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet fox Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 22. september 2012.

Kirsten Linde
formand

Udskrift er sendt til:
Naturstyrelsen Storstrøm, Fej øgade 1, 4800 Nykøbing F
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
DN Guldborgsund
Guidborgsund kommune
Ulla Bondesen, Grimmelstrupvej 2,4871 Horbelev

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.
Den 20. april 2018 foretoges: FN-SSJ-50-2017 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets
afgørelse af 6.marts 1981 om fredning af Horreby Lyng til at opføre et naturum på 68m2 med
henblik på formidling af mosen og projektet. Fredningens formål er at bevare mosen. Fredningen
indeholder bl.a. forbud mod bebyggelse. Horreby Lyng er beliggende i Natura 2000-område nr.
175.
Der fremlagdes:
Mail af 11. december 2016 med bilag fra Guldborgsund kommune.
Mail af fra Miljøstyrelsen.
DN har haft lejlighed til at udtale sig.
Nævnets formand har truffet afgørelse i forening med det statsligt udpegede nævnsmedlem Erling
B. Nielsen og nævnsmedlem udpeget af Guldborgsund kommune, Edvard Traberg efter elektronisk
drøftelse.
Nævnet har den 13. juni 2016 besigtiget ejendom i forbindelse med et projekt for mosen og truffet
afgørelse, jf. FN-SSJ-14-16. Ansøgning om opførelse af et naturum blev dengang udsat med
henblik på senere indgivelse af ansøgning vedlagt tegningsmateriale.
Nævnets medlemmer er under henvisning til udtalelsen fra Miljøstyrelsen enige om, at det ansøgte
ikke strider mod hensynene i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3.
Nævnets medlemmer er endvidere enige om, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Nævnet meddelte herefter enstemmigt dispensation til det nu ansøgte.
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.
Placeringen af det ansøgte fremgår af nedenstående kort.

Kirsten Linde
formand
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over vedrørende til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 20.april 2018.
Kirsten Linde
formand
Udskrift er sendt til:
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Region Sjælland
Guldborgsund kommune
Nævnsmedlem, Erling B. Nielsen
Nævnsmedlem udpeget af Guldborgsund kommune, Edvard Traberg
Ulf Andersen, Goldschmidtsvej 15, 4760 Vordingborg

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk
FN-SSJ-28-2018 ansøgning om tilladelse til at nedrive en ældre eksisterende stald og opføre en
ny stald på ejendommen Eriksdalsvej 8, 4871 Horbelev (matrikel 27e Falkerslev by,
Falkerslev).
Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive en ældre eksisterende stald og
opføre en ny stald på 10,26 m x 14,53 m (149, 08 m²) på ejendommen Eriksdalsvej 8, 4871
Horbelev (matrikel 27e Falkerslev by, Falkerslev). Guldborgsund Kommune har videresendt
ansøgningen til fredningsnævnet. Ansøgningen er indgivet af ejeren af ejendommen, Henrik
Piszczek Andersen. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. marts 1981
om fredning af højmosen Horreby Lyng og omliggende arealer. Det ansøgte byggeri ønskes opført i
fredningens zone II.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
”Bebyggelse.
§ 19. Bebyggelse må ikke finde sted. Fredningsnævnet kan dog tillade bebyggelse,
der er nødvendigt til sædvanlig landbrugsmæssig drift af landbrugsejendomme,
der har arealer inden for zone II.”
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering.

På følgende foto ses ejendommens bebyggelse. Den ansøgte stald ønskes placeret ved den grønne
ring.

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 175, Horreby Lyng og Listrup Lyng
(habitatområde nr. 154).
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 154:
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
7110 * Aktive højmoser
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7230 Rigkær
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af
Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommunen har som tilsynsmyndighed erklæret sig enig i Miljøstyrelsens vurdering.

Kommunen har videre anført følgende:
”Hele ejendommen Eriksdalsvej 8 ligger indenfor habitatområde 154 Horreby Lyng, der er en del af
Natura 2000-område 175. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er en række arter og
naturtyper, som er karakteristisk for en højmose. Bygningerne til Eriksdalsvej 8 ligger i den
nordøstlige udkant af Natura 2000-området. Ifølge miljøgis til Natura 2000-planen 2016-2021, er
der ikke kortlagt arter eller naturtyper fra udpegningsgrundlaget ved eller nær ejendommens
bygninger. Nedrivningen af stalden og opførelse af en ny stald med stort set samme placering,
vurderes derfor ikke at påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000området. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering af projektet.
Omkring bilag IV-arter kan vi supplere med følgende, som også er oplyst til ansøger/ejer og
kommunens byggemyndighed:
I Danmark findes der 76 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag IV
(kaldet bilag IV-arter) som særlig strengt beskyttet i det naturlige udbredelsesområde ifølge
direktivets artikel 12. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af
arternes levesteder og yngle- og rasteområder. Alle flagermus i Danmark er bilag IV-arter. I
området, hvor Eriksdalsvej 8 ligger, findes der 5-6 arter af flagermus, hvoraf nogle af arterne bruger
huse og bygninger til yngle- og rasteområde. Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes flagermus
i den eksisterende stald på ejendommen. I forhold til nedrivning af stalden kan ejer/ansøger enten få
foretaget en undersøgelse af, om bygningen benyttes af flagermus og så tilrettelægge nedrivningen
efter resultatet, eller antage, at bygningen huser flagermus og så foretage nedrivningen af bygningen
i de perioder på året, hvor flagermus ikke benytter bygningen. Disse perioder er fra sidst i august til
midten af oktober samt fra slutningen af april til begyndelsen af juni.”
Da det ansøgte byggeri er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og ikke stride
mod hensynene i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, og stk. 3, meddeler fredningsnævnet tilladelse
til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden i medfør af § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn.

Kirsten Lind
formand
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:



Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,







offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 11. december 2018.
Kirsten Linde
formand
Udskrift er sendt til:
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,

Region Sjælland
Guldborgsund Kommune
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk
Den 9. juli 2020
FN-SSJ-39-2019 Ansøgning om dispensation fra fredningen af Horreby
Lyng på Falster til etablering af plastmembran, terrænændringer og
rydninger.
Østdanske Højmoser har den 18. november 2019 på vegne af Guldborgsund
Kommune og lodsejerne søgt om dispensation fra fredningen af Horreby
Lyng, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. marts 1981 om fredning af
Horreby Lyng, til inden for fredningens zone 1 at gennemføre et projekt
med støtte fra EU LIFE og Miljøministeriet. Formålet med projektet er at
genskabe og bevare en hydrologisk intakt højmose og naturtypen rigkær
samt sikre levesteder for arten Stor Kærguldsmed, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Horreby Lyng.
Projektet indebærer nedgravning af en 850 m lang membran for at holde på
vandet i højmosen og i den forbindelse ændringer og justeringer af terrænet
og rydning af et sammenhængende areal med træ- og buskopvækst, herunder for skovfyr.
Membranens placering og det område, hvor der søges om tilladelse til at
rydde træopvækst fremgår af nedenstående luftfotografi og kortskitse.

For at sikre rigkærene i den nordlige del af fredningens zone 1 indebærer
projektet endvidere omlægning af nogle vandløb samt rydning af opvækst af
træer og krat, jf. nedenstående:

Projektet indebærer endelig oprensning og tilpasning af nogle eksisterende
vandhuller og etablering af nogle nye vandhuller for at forøge levestederne
for arten stor kærguldsmed, jf. nedenstående:

Miljøstyrelsen har udtalt, at sagen synes fuldt oplyst, og at det ansøgte ikke
giver styrelsen anledning til bemærkninger.
Formålet med fredningen er, at navnlig at genskabe højmosen. For zone 1
gælder blandt andet forbud mod terrænændringer uden fredningsnævnets
godkendelse (§ 3); at skovdriften skal ske ved naturlig foryngelse og plukhugst (§ 8); at træer, bortset fra skovfyr, der ikke hører naturligt hjemme i
højmoseplantesamfundet kan fjernes (§ 10); og at nærmere angivne vandløb
kan blokeres med fredningsnævnets godkendelse (§16).
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med
fredningens formål og ikke kan antages at medføre væsentlige forringelser
af naturtyper eller levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter
eller, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder, eller ødelægge
plantearter, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3.
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse og møde.
Med venlig hilsen
Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 9. juli 2020.
Anders Martin Jensen
Formand
Udskrift er sendt til:
Ansøgeren (Østdanske Højmoser)
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,
Guldborgsund Kommune

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 9. september 2020

FN-SSJ-06-2020 Ansøgning om dispensation fra fredningen af Horreby
Lyng på Falster til lovliggørelse af læskur til får opført uden fredningsnævnets godkendelse i 2016 og til opførelse nyt læskur til får på
ejendommen Grimmelstrupvej 4, 4871 Horbelev, matr.nr. 1h (og 1e)
Sdr. Grimmelstrup by, Horbelev.
Ejerne Sidse Ødegaard Seiersen og Daniel Ødegaard har den 9. februar
2020 ansøgt om fredningsnævnets dispensation til lovliggørelse af et læskur
til får opført uden fredningsnævnets godkendelse i 2016 og til opførelse af
nyt læskur til får på ejendommen Grimmelstrupvej 4, 4871 Horbelev, matr.nr. 1h (og 1e) Sdr. Grimmelstrup by, Horbelev – begge inden for fredningen af Horreby Lyng.
Det fremgår af ansøgningen, at læskuret opført i 2016t har et grundplan 5,0
m x 6,8 m, en højde på 2,5 m og er opført af træ med tag af tagpap og senere
græstag. Det ny læskur skal have samme dimensioner og samme materialer,
som det allerede opførte.
Det eksisterende læskur og det planlagte læskur og fremgår af nedenstående
skitse og fotografi.

Miljøstyrelsen har udtalt, at sagen synes fuldt oplyst, og at det ansøgte ikke
giver styrelsen anledning til bemærkninger.
Formålet med fredningen er, at navnlig at bevare og genskabe højmosen
med en for en mose naturlig plantevækst, og at opretholde mosens klare
afgrænsning i forhold til agerlandet.
Ejendommen er beliggende i fredningens zone II. Ifølge fredningsbestemmelsernes § 19 må bebyggelse ikke finde sted. Fredningsnævnet kan dog
tillade bebyggelse, der er nødvendig til sædvanlig landbrugsmæssig drift af
landbrugsejendomme.
Miljøstyrelsen har udtalt, at ejendommen er en landbrugsejendom. Guldborgsund Kommunes har vurderet, at de to læskure ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natur
2000-området, og at læskurene ikke kan beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnet finder, at det allerede opførte læskur, og det ny læskur
ansøgte læskur må anses for nødvendige for ejendommens landbrugsmæssige drift og i øvrigt ikke strider mod fredningens formål og ikke kan antages
at medføre væsentlige forringelser af naturtyper eller levesteder for arter
eller betydelige forstyrrelser for arter eller, beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder, eller ødelægge plantearter.
Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til læskurene, jf. fredningskendelsens § 19 og naturbeskyttelseslovens § 50.
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse og møde.
Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 9. september 2020.
Anders Martin Jensen
Formand
Udskrift er sendt til:
Ansøgerne
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,
Guldborgsund Kommune

