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OVER FREDNINGSNÆVNET>



FREDNING I STORSTRØMS AMT
Fole. j.nr.:

F. N. j. nr.:
, O.F.N.sag nr.:

14-23-1971 Lokalitet: Jungshoved
14/70
2226/74 Kommue: PræstØ 377

l : 40.000

Areal: 415 11a Interessezone : I

Fredningsnævnet 28. marts 1974
Overfredningsnævnet 7. september 1976 •Fo_~I:

In.ld:

Bevarelse af landskabets karakter af åbne, uberØrte landbrugs- og kystarealer,
med strande og mosedrag og med vide udsigter over området.
Bebyggelse er ikke tilladt. Dog må der opføres de for landbrugsdriften nØdvendi-
ge bygninger, men kun efter fredningsnævnets tilladelse.
Opstilling af skure, boder, master, transformerstationer eller andet skæmmende
må ikke finde sted.
Der må ikke etableres mink- eller fjerkræfarme eller opfØres drivhuse.
Arealerne må ikke benyttes til camping, oplagsplads, motorbane eller flyveplads.
Der må ikke henkastes affald.
Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted udenfor haver og
eksisterende beplantning.
Fredningsnævnet kan dog i særlige tilfælde tillade etablering af vildtremiser af
lav højde,når disse ikke skØnnes at være uheldige for fredningens formål.
Terrænformer må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Lave arealer må ik-
ke afvandes, og å- og bæklØb må ikke rørlægges. .
De påtaleberettigede har ret til på de udyrkede arealer at foranledige tilstanden
opretholdt ved f.eks. græsning eller fjernelse af selvsåning og udsigtshindrende
bevoksning.

Privat
Fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, Nationalmuseet og Danmarks Natur-
fredningsforening

Ej_\
Piuc:ueret:

Henvisning: 377 - 8

l.
Reg. nr. 377 - 7
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Area I : 004'i54ta

Fredet:

I
Formål:

e' Indhold:

!
I

-~jer:
Påtaleret:

Henvisning:

Interessezone : I

Fredningsnævnet 28. marts 1974
Overfredningsnævnet 7. september 1976

Bevarelse af landskabets karakter af åbne, uberØrte landbrugs- og kystarealer,
med strande og mosedrag og med vide udsigter over området.
Bebyggelse er ikke tilladt. Dog må der opføres de for landbrugsdriften nødvendi-
ge bygninger, men kun efter fredningsnævnets tilladelse.
Opstilling af skure, boder, master, transformerstationer eller andet skæmmende
må ikke finde sted.
Der må ikke etableres mink- eller fjerkræfarme eller opføres drivhuse.
Arealerne må ikke benyttes til camping, 'oplagsplads, motorbane eller flyveplads.
Der må ikke henkastes affald.
Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted udenfor haver og
eksisterende beplantning.
Fredningsnævnet kan dog i særlige tilfælde tillade etablering af vildtremiser af
lav hØjde, når disse ikke skØnnes at være uheldige for fredningens formål.
Terrænformer må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Lave arealer må ik-
ke afvandes, og å- og bækløb må ikke rørlægges. .
De påtaleberettigede har ret til på de udyrkede arealer at foranledige tilstanden
opretholdt ved f.eks. græsning eller fjernelse af selvsåning og udsigtshindrende
bevoksning.

377-7 Reg. nf.
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, ~ FOTOGRAFISK R[GISTRERING
lokalitet: Jungshoved Nor.
Fredningsregister-nr.: 2721
Init.: lS-N

beskrivelse.

Dato: 18/7-1979 kl. 16 - 17,30.
I

~ pkt.
A

optagn.nr. kompas
J!. s-f 2400

•
2. s-f 2900

3. s-f 3400

4. s-f 3700

5. s-f 2300

6. s-f 2700

7. s-f 3100

8. s-f 3500

9. s-f 1900

lo. s-f 2100

ll. s-f 2500

12: s-f 300o

13. s-f 3400

B

c

Jungshoved Voldsted. På volden 29 skridt i
retning 3350 fra fredningsmærke.
do
do
do

Skarp vejsving hvor vej til kirke og voldsted
udmunder i vejen Stavreby-Jungshoved.
do
do
do

Indkørsel til fiskerleje øst for Kragevig.
9: strand syd for indkørslen.
do
do
do
do
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OVERFREDHINGSNIEVNE TS KENDELSESPR OTOKOL
I

'. Ar 1976, den 7. september, afsagde overfrednings-
nævnet følgende'.' k e n d e l s e
i sagen nr. 2226/74 vedrørende fredninG af arealer ved JunGs-
hoved fjord, beliggende i Jungshoved, Allerslev, Skibinge og
Mern soene, Lancebæk og Præstø kommuner, Storstrøms amt.

I. Hovedindhold~t af fredningsnævnets kendelse.
a. Sagens b~.~rund oe sagsrejsning~

Ved kendelse af 28. marts 1974 gennemførte frednings-
'nævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds fredning af
arealer ved Jungshoved fjord omfattende ialt 415 ha mod en
samlet erstatning på 921.865 kr. til ialt 27 ejere.

Sagen er begæret rejst af Danmarks Naturfrednin6sfore-
ning i skrivelse af 21. januar 1970, og sagsrejsning er beslut-
tet af fredningsnævnet den 28. oktober 1971, hvorefter bekendt-
gørelse har fundet sted. Fredningsnævnet har afholdt møde med
besigtigelse den ll. november 1971 og yderligere møde den
31. maj 1972.

Ved sagsrejsningen har Danmarks Naturfredningsforening
henvist til, at der ved overfredningsnævnets kendelse af 26/2
1962 er sket fredning af ejendommen matr.nr. l a, Kragevig -
af areal 19 ha - der er beliggende i den sydvestlige del af
fpedningspåstandens område - omkranset af de fredningspåstciede
arealer - med det formål at hindre planlagt sommerhusudstyknin~.
Under denne sag var der mellem nævnet og Danmarks i'Jaturfred-
ningsforening enighed om også at søge de omliggende ejendomme

L
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fredet, hvilket blev udskudt til et senere tidspunkt.
Fra Danmarks Naturfredningsforenings skrivelse

af 21. januar 1970 gengives følgende beskrivelse af frednings-
området:

•

"Området, der ønskes fredet, udgør den Østligste
ende af det tunneldalsystem, der under afsmeltningen af den
sidste istids enorme ismængder har udformet nogle af Sydsjæl-
larlds betyoPl i~3t.e l~!'-!d::;lcJ.b8clcLl!e1j.tcl·, uIi1f'at.tenåe ~orø-søerne,
Tystrup-Havelse området, Susådalen, åsene fra Næstved til
llo:::enstr'upog til Jungshoved fjordområde. En kæde af landskabs-
ele':lcnter- søer, dale , fjord og åse - der tilsyneladende un-
dort,iden er absolutte modsætninger, men som desuagtet har sam-
rJ:e:; oprindelse - den mægtige smeltevandsflod under den afsmel-
t(;nde isrnasse.

Det sparsomt bebyggede landskab med dets fine ko~-
traster mod Noret rummer store landskabelige kvaliteter med
bl.a. vidtstrakte markante ukompromitterede skovbryn, nuancere-
de strandence og fredfyldte mosedrag.

Herudover knytter der sig til området betydelige
videnskabelige interesser, 11vorom der skal henvises til :'latio-
nalmuseets udtalelser (bilag 2 og 3), samt den af fredningsplan-
udvalget for Sorø og Præstø amter foretaene landskabsanalyse
af august 1969. I denne fremhæves Jungshoved fjordområde som .
særligt værdifuldt. Det fremgår af denne gennemgang af landska-
bet, at følgende videnskabelige interesser er sammenfaldende
inden for det foreslåede fredningsområde:

Geologiske interesser,
Arkæologiske-historiske interesser,
Botaniske interesser,
Ornitologiske interesser,
Vildtbiologiske interesser og
Ferskvands- og marinbiologiske interesser.
Vejen til Jungshoved kirke betegnes som s8rli2 vær-

difuld udflugtsvej, ligesom Jungshoved slotsruin omtales som
et udpræget udflugtsmål og en seværdighed.

Jungshoved Nor er registreret som et godt sports-
fiskerområde for gedde- og ørredfiskeri.

~"

Nationalmuseet har udtalt følgende i anledning af
fredningspåstanden :

"På fjordens nords ide ligger det fredede borgan-
læg Jungshoved, der tillige med den ensomt liggende landsby-
kirke udgør en i Danmark ganske enestående helhed, hvis særli-
ge karakter understreges af de særlige landskabelige kvalite-
ter. Et mere fredfyldt sjællandsk landskabsbillede kan vanske-
ligt tænkes. Borganlægget og kirken besøges året igennem Cif et
stort antal turister, der vender hjem opfyldt af betagelse over,
at d~r endnu ved Sjællands kyster findes så uberørte områder,
og som glæder sig over Jungshoved-borgen stadig henligger i et
landskab, der ikke i mindste måde skuffer de romantiske for-
ventninger, hvormed de f128te nærmer sig Jungshoved. Hvis hen-
synet til en stor offentli6heds interesser skal tælle i fred-
ningssager, må det om nogensteds være her ved Jungshoved.

Til disse rent turistmæssige synspunkter kan føjes
en række mere videnskabelige, der kræver, at fjordens omgivel-
ser ikke bebygges.
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•

Borganlægget og kirken, som det nu fremtræder, må
formodes kun at være en rest af en mere udstrakt bebyggelse,
hvis karakter endnu ikke er erkendt. Der er endvidere tradi-
lion for en ældre, endnu ikke erkendt befæstning længere inde
ad fjorden. Hertil kommer, at der er fundet pælespærringer
tværs over fjorden, og d isse må tænkes at stå i forbindelse
med befæstningsanlæg, hvis spor må findes under jorden, og
hvis undersøgelse vil være af den største videnskabelige betyd-
ning. Endelig synes det rimeljgt at antage~ ~t rier unde~ j~r-
dGr:.. f'iilJe.:> bevarede spor af et ældgammelt vejsystem, der har
stAet i forbindelse med et fra borgen kontrolleret overgangs-
sted over fjorden.

Det vIl forstås, at en fredning af Jungshoved fjord
fra et historisk-arkæologisk synspunkt vil være at støtte på
det kraftigste, helt bortset fra at de oplagte landskabeli~e
værdier synes at burde gøre udstrakte fredninger til en selv-
følgelighed.l! .

l
I
r

Endvidere har naturfredningsrådet anbefalet fr~dninGens
gennemførelse samt statens naturfredningskonsulent, som anser
området for i høj grad fredningsværdigt.

I skrivelse af 31. maj 1972 har fredningsnævnet - efter
på møde den ll. november 1971 at have tilkendegivet ikke at
have hjemmel i naturfredningsloven til fredning af vandarealor-
ne i Jungshoved fjord - henstillet til ministeriet for kultu-
relle anliggender (nu miljøministeriet) at tage under overvejel-
se at frede hele fjorden i medfør af naturfredningslovens § 60.

b. Fredningsnævnets b~slutning.
Ved fredningsnævnets kendelse af 28. marts 1974 er

fredningen gennemført i det af Danmarks Naturfredningsforening
påståede omfang og med de af foreningen påståede fredningsbe-
stemmelser, hvorefter området i princippet er pålagt en status
quo-fredning.

II.Overfredningsnævnets behandling.
A. Anke - besigtigelse.

Fredningsnævnets kendelse er indanket af 3 ejere, op-
ført under lb.nr. 3, 9 og 11, væsentligst med påstande om
højere erstatninger. Den er endvidere forelagt overfredningsnæv-
net i medfør af naturfredningslovens § 25.

Overfredningsnævnet afholdt besigtigelse med efterføl-
gende forhandling den 18. oktober 1974 med deltagelse af de
ankende samt repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening
og de offentlige myndigheder. I forbindelse hermed besigtige-
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des en af miljøministeriet under fredningssagen erhvervet ejen-
dom, matr.nr. 6 a, Sandvig, som grænser op til fredningen, og
so~ på grund af offentlig erhvervelse tidligere var udgået af
fredn ingssagen .

Under forhandlingerne redegjorde naturfredningsrå-

08 omtalte en i begyndelsen af 1940'erne udarbejdet - men på
grund af særlig de landskabeli~e værdier opgivet - afvandin~s-
~l~n for Noret (Jungshoved fjord) samt fremhævede betydnin~en
af de lave arealers afgræsning for at undgå sumpdannelse.
Fredningsplanudvalgets repræsentant anbefalede frednineen o~
tilsluttede sig det af naturfredningsrådet anførte.

B. Overfrednincsnævnets beslutning.
Overfredningsn~vnet vedtog herefter ved en fler-

talsbeslu tning a t stadfæs te den af fredn ingsnævnet genllemfYJrte
fredning med nedenstående mindre ændringer. ~et medlem af over-
fredningsnævnet stemte imod fredningens gennemførelse under
henvisning til, at det omhandlede areal i forvejen er påla~t
landzoneforpligtelsc, således at ejendommene kun undtagelsesvis
vil kunne overgå til anden og fredningsstridig anvendelse, hvor·
for fredning kan ses for overflødig.

Frednin,gsnævnets kendelse sladfæstes herefter med
følgende ændringer:

l. Fredningens omfang.
Fredningskendelsens grænser tiltrædes, dog således

at den ovenfor nævnte ejendom matr.nr. 6 a og 6 f, Sandvig,- _.
af areal 17,78 ha - med ministeriets indforståelse - inddra-
ges under fredn i.ngen, samt så ledes at bygninger med et omliggen.
de areal udtages af fredningen for så vidt angår ejendommene
lb.nr. 13, 25, 26 ae 27, samt at kirkegården ikke er omfattet
af fredningen.

Fredningens areal udgør herefter 432,55 ha, hvoraf
185,15 ha er beliggende inden for beskyttelseslinier i henhold
til naturfredningsloven (~trand, å og vej) eller er pålaJt
fredskovspli3t i henhold til skovloven.

L _
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2. Fredningens indhold.
De af fredningsnævnet fastsatte servitutbestemmelser

stadfæstes med mindre ændringer, således at der for det fredede
herefter gælder følgende:

a. Generelle bestemmelser.
LL Dc fredede al-0dJ.t;;;:!' .::;kCll- med nedennævnte undtaGel-
ser - bevares i deres nuværende tilstand, således at landskabets
karakter af åbne, uberørte landbrugs- og kystarealer, med strande
og mosedrag, samt de vide udsigter over området bevares.

§ 2. Bebyggelse skal ikke være tilladt. Dette gælåer dOb
ikke de for driften af bestående brug nødvendige bY3ninger, ndr
disse bygnin~er opføres i umiddelbar n~rhed af de eksisterende
bygninger. Tegning og situationsplan skal forinden p~begy~~olse
forelægges fredningsnævnet til godkendelse. større ombycnin~ af
oe tilbygning til eksisterende bygninger må ligeledes kun foreta-
ges med nævnets godkendelse.

u.:- Opstilling af skure, boder, master, tr'ansformator'-
stationer eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Læskure, driftsøkonomisk nødvendi~e for kreaturhold, kan d03 til-
lades af fredningsnævnet.

.Li:.. På arealerne må ikke etableres minkfarme, fjerkræ;ar-
me eller opføres drivhuse.

§ 5. Arealerne må ikke benyttes til campin~, oplagsplads,
bilophugningsplads eller henkastning af affald.

§ 6. Arealerne må ikke benyttes som motorbane, flyveplads
eller skydebane.

i...l:.. Beplantning med busk- eller trævcgetation må ikke
finde sted uden for haver og eksisterende beplantning.

Fredningsnævnet kan dog i særlige tilfælde tillade
etablering af vildtremiser af lav højde, når disse ikke ved ud-
sigtshindring eller iøvrigt skønnes at være uheldige for frednin-
gens formål.
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§ 8. Terrænformer må ikke ændres ved afgravning eller
opfyldnin3. Der må ikke foretages opfyldninger i Noret,
lave arealer må ikke afvandes, oe å- og bækløb må ikke rør-
lægGes.

§ 9. ve pinale bere t tigede har re t til på de udyr kede
områder, efter forhandling med ejerne 06 uden oJnkostning for
disse, at foranledige at den ønskede tilstand opretholdes,
herunder eventuelt ved afgræsning, fjernelse af selvsåning
eller udsigtshindrende bevoksning.

Llo. Påtaleret tillæg8es fredningsnævnet for Stor'strøfTJs
amts nordlige fredningskreds, fredningsplanudval~et for Stor-
str'øms amt I Nationalmuseet oG Danmarks Naturfr'edningsfor'enine;.

b. Sær ligt vedrør'encieenke lte e.lendomme.
Lb.nr. 91. Torben Dinesen, ITnt!'.nr.4 m.fI., S1!!idstrup.

Det er under fredningssagen afslået at meddele dis-
pensation i henhold til naturfredningslovens § 46 til opførelse
af et skur eller et fårehus inden for en afstand af 100 m fra
kysten, ligesom yderligere et får'ehus nord for amtsvejen ej
heller har kunnet tillades.

Lb.nr. 14, Elley Andreas Molter, matr.nr. 9 a, Smidstrup.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der

på ejendommen graves tørv til ejerens elet brug.

Lb.nr. 20, fru Dagny Andersen, matr.nr. 22 r, Tjør'nehoved.
Det skal være ejeren tilladt at beholde et ind8n

for 300 m fra skov uden tilladelse i henhold til naturfrednin~s-
loven, jfr. § 47, opført mindre træhus, sålænge ejendommen ejes
og bruges af nuværende ejer.
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Lb.nr. 25, Ejnar Olsen, matr.nr. 2 a, Kragevig.
Det skal være tilladt

l) af beplante den østliGe - mellem matr.nr. 2 f og
gende - del af matr.nr. 2 ~, Kragevig by indtil
trukket i forlæntselse af skellet mellem matr'.nr.

3 b beliO'-_ o

en linie
2 Q. og 2 f.

2) at foretage opfyldning af en lavning beli~Rende syd for nld-
tidshøjen på matr.nr. 25, Kragevig under overholdelse af reg-
lerne i naturfredningslovens § 48 og 53.

3) at opsætte et mindre elektrisk pumpeværk eller en vindmølle
efter forhandling med fredningsnævnet., Lb.nr. 26.L-J\.ndersPeter Hansen, matr.nr. 3~ Kra~vig.

Fredningen skal ikke være til hinder for udbedring af et
på ejendommen værende dige, således at arealet vest he~for kan
afvandes.

Lb.nr. 28, miljøministeriet, matr.nr. 6 a og 6 f, Sandvig.
Der tillægges offentligheden adgang til færdsel og op-

hold på ejendommen efter regler fastsat af miljøministeriet.
Fredningen er ikke til hinder for etablering af de for den
rekreative udnyttelse nødvendige faciliteter efter forud indhen-
tet godkendelse af fredningsnævnet.

•

1..=.....Erstatn in€?..:..
Det af fredningsnævnet anvendte erstatningsniveau -

3.000 kr., 2.000 kr. og 500 kr. for arealer beliggende henholds-
vis uden for byggelinier, inden for å- og skovbyggelinier samt
inden for fortidsminde- og strandbeskyttelseslinier - fandtes af
overfredningsnævnet at være væsentligt for højt under hensyn
til de i forvejen gældende rådighedsindskrænkninger, herunder
naturfredningslovens fredningslinier, forpligtelse i henhold til
skovloven samt især zoneloven, i henhold til hvilken det fredede
er landzone. Overfredningsnævnet har herefter fremsat tilbud
om væsentligt lavere erstatninger afgivet på grundlag af en
vejledende takst på 1.200 kr. pr. ha for arealer uden for bygge-
og ~eskyttelseslinier og 600 kr. pr. ha for arealer inden for
disse linier samt for fredskovsbelagt areal, alt efter en kon-
kret vurderin~ for hver enkelt ejendoms vedkommende over fred-
ningsindgrebets betydning, hvori bl.a. indgik ejendommens fort-
satte herlighedsværdi, størrelsen af de fredede ejendomme og

bygningernes beliggenhed inden for det fredede. Tilbud vedrøren-

•
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de mindre ejendomme blev herved gennemgående noget højere,
end hvad de nævnte takster umiddelbart ville føre til. Endvi-
dere blev der tilbudt et beløb på 4.000 kr. for grusforekom-
ster på ejendommen lb.nr. 23, således som tilkendt af fred-
ningsnævnet.

Overfredningsnævnets crstatningstilbud blev accepte-
ret af 21 ~Jel'e, medens der ønskedes taksation vedrørende føl-
gende ejendomme, lb.nr.ne 3, 5, 6, 8, 9 og 18. Vcd en den
24. marts 1975 afsagt taksationskendelse er erstatnin~crne ved-
rørende disse ejendomme fastsat til samme beløb som tilbudt
af overfredningsnævnet.

• Særligt vedrørende ejendommen lb.nr. 9, for hvilken
fremsattes et meget betydeligt erstatningskrav for råsLoffore-
komster - grus og teglværksIer - bemærker kendelsen, at kOffiillis-
sionen ikke har fundet grundlag for at lade foretage nærmere
geologiske undersøgelser, samt at det ikke synes sandsynlig-
gjort i tilstrækkelig grad, at de nævnte forekomster Med økono-
misk fordel kunne være gjort til genstand for udnyttelse, hvor-
for der ikke ved erstatningens fastsættelse har kupnot tages
hensyn hertil.

Et kort nr. 2226/74 udvisende de fredede arealer,
der ialt andrager 432,55 ha, er vedhæftet nærværende kendel-

" se.

T h i b e s t e m m e s:

• Den af fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige
fredningskreds dcn 28. marts 1972 afsagte kendelse stadfæstes,
således at der pålægges nedennævnte ejendomme de foran under
III fastsatte generelle bestemmelser i det omfang, der ikke
under IVer gjort undtagelser ved særbestemmelser.

I erstatning tilkendes følgende beløb, der alle er
udbetalt.

(
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Lb.
nr. Ha tr .nr.

Fredet
areal Navn og adresse

9·

Erstat-
ning

kr.
1. '1c, Stavre-

by~.Jungho-
ved sogn

3,14 ha
heraf dæk-
ket af lega-
le fredn ings-
linier
2,46 ha
11,2 ° ha
her'af dæk-
ket af le-
gale fred-
ningslinier
5,64 ha
3,10 ha
heraf dæk-
ket af le-
gale fr'ed-
n ings linier
2,34.ha

6'1,54 ha
heraf dæk-
ket af lega-
le frednings-
linier
18,52 ha

4,30 ha
heraf dæk-
ket af lega-
le fr'ednings-
linier
1,01 ha

6. 9 b, Jungsho- 0,08 ha
ved hovedgård
og sogn.

5.

7 •

8.

2. l, Stavreby
by, Jungsho-
ved sogn, l e,
Jungshoved ho-
vedgård og
sogn

3. Del af 19 a,
Stavreby by,
Jungshoved
sogn, del af
l n, Jungsho-
ved hovedgård
og sogn.

4. Del af l a,
Jungshoved ho-
vedgård og
sogn,
del af 20 b,
Smidstrup TIov-
går'de, Skib-
binge sogn,
33 b, Ammen-
dr'up by, Aller'-
slev sogn.
Del af 9 a,
Jungshoved ho-
vedgår'd og
sogn .

6, 7 og 8,
Jungshoved ho-
vedgår'd og
so~n •

3 a, Jungsh 0-
ved hovedgård
og sogn.

7,33 ha
heraf dæk-
ket af lega-
le frednings-
linier
2,15 ha
2,81 ha
heraf dæk-
ket af lega-
le frednings-
linier
1,01 ha

H. A. Hagedorn,
Egehus, Stavreby.

Præstegården,
Jungshoved kirke.

Tømrermester Svend
Barmer, Aavendin-
gen 18, 2700 Brøns-
høj.

Godsejer Peter Stam-
pe Holst, Nysø,
4720 Præstø.

Fru Herdis Petersen,
Jungshoved Hovmark,
LI720 Præstø.

Parcellist Vagn Jacob-
sen, Møllestedet,
4720 Præstø.
Parcellist Harry V.
Larsen, Jungshoved
Hovloark, 4720 Præstø.

Knud Nielsen,
Jungshoved Hovmark,
4720 Præstø.

1.000

10.400

3.000

65.000

5.700

500

14.400

6.500



Lb.
nr. l'1atr.nr.

20.0009. Del af 4,
Øen Smidstrup
by oe 3 c,
Jungshoved
hovedgård,
Jungshoved

lo. 17 a, Smid-
strup, Jungs-
hoved sogn,
3 b, Smid-
strup Hovgår-
de, Skibinge
sogn .•

,Fredet
areal
23,48 ha
heraf dæk-
ket af le-
gale fred-
ningslinier
15,76 ha

6,36 !la

ll. Del af 5 a, 4,08 ha
Smidsl.rup-;
Jungshoved
sogn,
3 a, Smidstrup
Hovgårde, Ski-
binge sogn.

12 • De l a f 2 a, 7 ,2o ha
Smidstrup -Hov-
gårde, Skibin-
ge sogn.

13. Del af 8 a,
Smidstrup-Hov-
gårde, Skib in-
ge sogn, 1/3
af 19, srnst.

14. 9 a, Smidstrup,
Hovgårde , Ski-
binge sogn,
1/3 af 19,
smst.

1,40 ha

1,02 "
2,42 "
2,74 ha

1,02 "
3,76 ha

15. 1/3 af 19, 1,02 ha
Smidstrup Hov~
gårde, Skibin-
ge sogn.

16. Del af 19 b, 0,40 ha
Allerslev by
og sogn.

17. Del af 3 a,
Allerslev-by
og sogn.

0,60 ha

Navn og adresse
Gårdejer Torben Di-
nesen, Gøngegård,
4720 Præstø.

Gårdejer Ejner Hansen,
Øen Smidstru p,
4720 Præstø.

Parcellist Villy Ja-
kobsen, Smidstrup,
472 ° P r æs t ø •

Gårdejer Ejnar Ras-
mussen, Øen Smid-
strup.

Direktør Johannes
Petersen, Hegels-
vej 27, 2920 Char-
lottenlund.

Parcellist Elley
A. Molter , Smid-
strup Hovgårde ,
4720 Præstø.

Fru Anna Hanny
Krist iansen ,
Smidstrup Hovgårde,
4720 Præstø.
Major Poul Børge
Kr ieger Thomsen,
Ræveholmshuset ,
4734 Allerslev •
Gårdejer Niels Damme-
gaard, Baunegård,
4734 Allerslev .

lo.

Erstat-
ning

kr.

9.600

6.200

10.000

3.000

5.400

1.300

500

500
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Lb.
nr. Matr.nr.

Fredet
areal Navn og adresse

11.

Erstat-
\ning

kr.
18. 23, Aller-

slev by
og sogn.

19. 22 e, Tjørne-
hoved, Aller-
slev sogn.

20.

21.

22.

23.

24.

22 12., Tjørne-
hoved, Aller-
slev sogn.

Del af 4 a,
A11erslev-by
og sogn.
Del af 7,
Tjørnehoved,
Allerslev
sogn.

Del af 6,
Tjørnehoved ,
Allerslev
sogn.

l a, GLOre-
mandsgård,
Allerslev
sogn,
22 a, 22 f,
Tjørnehoved,
Allerslev
sogn,
2 e, 2 f, 3 .2.,
3 c, 3 d, 3 ~,
delaf2b,
Kragevig,-
Mern sogn,
del af 11 a,
Gederød, AI-
lerslev sogn,
del af 25 a,
Sandvig, Mern
sogn.

0,90 ha Proprietær Ove Bis-
choff, Overdrevsgår-
den, 4734 Allerslev.

4,84 ha Fru Ingeborg Skaarup
heraf dæk- Nielsen, Tjørnehoved,
ket ~r le- 4?3~ ~llcrslev.
gale fred-
ningsli-
nier
0,63 ha
0,20 ha
hele area-
let dæk-
ket af le-
gale fred-
n ings lin i-
er
l,oo'ha

5,?0 ha
hele area-
let dæk-
ket af le-
gale fred-
ningsli-
nier
3,90 ha
det hele
dækket af
legale
frednings-
linier
186,71 ha
heraf dæk-
ket af le-
gale fred-
ningsli-
nier
92,94 ha

Sparekasseassistent
Dagny Andersen,
Vinkelager lo st. th.,
2720 Vanløse .

Forpagter Svend Aage
Nielsen, Kullegård,
4734 Allerslev.
Gårdejer Johs. Ludvig
Henriksen, Tjørnehoved,
4r(34 Allerslev .

Gårdejer Volmer Fugl
Jakobsen, Tjørnehoved,
4734 Allerslev.

Godsejer Daniel F.
Hage, Oremandsgård,
4735 Mern.

600

4.000

500

1.000

4.000

7.000

160.000



12.
Erstat-.- Lb. Fredet ning

nr. Ma tI".nr. areal Navn og adresse kr.

25. Del af 2 Q., 24,77 ha Jens Bo Olsen, 28.000
Kragevig , Al- heraf dæk- Østergård, Krage-
lerslev sogn. ket af le- vig, 4735 Mern.

gale fred-
ningslini-, er 4,49 ha

r
26. 3 a, Kragevig, 29,57 ha Gårdejer Anders 26.000

11 b , Gederød, heraf dæk- Peter Hansen,
Allerslev sogn, ket af le- Skovvængegård,
del af 26 .9., ga le fred- 4735 Mern.

e Sandvig, Hern ningslini-
sogn. er 16,66 ha

27. Del af 25 1, og 8,86 ha Parcellist Peter 10.000

• 26 .2, Sandvig, heraf dæk- Ingemann Olsen,
Mern sogn, og ket af le- Sandvig, Kaha ve,
26 1" Sandvig, gale fred- 4735 Hern.
4735 I1ern. ningslini-

er 3,69 ha
28. Matr.nr. 6 a 17,78 ha Miljøministeriet O

og 6 f, Sand- heraf dæk-
vig, Mern sogn. ket af le-

gale fred-
f:

ningslini-
er 8,2 ha

432,55 ha 404.100 kr.

e
e

Erstatningerne forrentes med 11 % p.a. fra den 28. marts
1974 til udbetalingen og udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Storstrøms amtskommune.

Udskriftens rigtighed
bekræftes •

.. ,

kh.
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Ved skrivelse af 21, januar 1970 anmodede Danmarks Natur-
fredningsforening fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds,
nu fredningsnævnet i Storstrøms amts nordlige frednings-
kreds, om at Jungshoved Fjord med tilstØdende arealer måtte
blive fredet.

Efter tilvejebringelse af manglende tekniske oplysninger
forespurgte fredningsnævnet herefter ministeriet for kul-
turelle anliggender om, hvorvidt der var bevillingsmæssige

1-
_ <'. _ _ .... ~ __ .. C> __ _ • f> _ ....

mUllgheder :t"or a~ gSl1nem.r:ørc :tl"'cc:.~lngcl'1s \/2.:1 3lCl'"'lorlG1GC <11
4, juni 1971 tiltrådte ministeriet, at sagen tages under
behandling. Herefter vedtog nævnet den 28. oktober 1971 at
tage sagen under behandling.

Sagens rejsnlng blev bekendtgjort i Statstidende og Næstved
Tidende, ligesom samtlige interesserede blev gjort bekendt
hermed ved anbefalet brev.

Den ll. november 1971 afholdtes - efter behØrig indvarsling-
mØde i sagen. Under mØdet redegjordes for den nedlagte fred-
ningspåstand og for sagens baggrund.

Fredningspåstanden er sålydende:

"Bebyggelse skal ikke være tilladt. Dette gælder dog lkke de
for driften af bestående brug nØdvendige bygninger, når disse
bygninger opfØres i umiddelbar nærhed af eksisterende bygning-
er, Tegninger og situationsplan skal dog forinqen påbegyndelse
forelægges fredningsnævnet til godkendelse,
Større ombygning af og tilbygning til eksisterende bygninger
må ligeledes kun foretages med nævnets godkendelse,
Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer el,
andre' skærnmende indretninger må ikke finde sted,
Arealerne må ikke benyttes til camping.
Arealerne må ikke benyttes til oplagsplads.
Bilophugningspladser må ikke etableres.
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
Arealerne må ikke benyttes som motorbane eller flyveplads.
Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Der må ikke foretages opfyldninger i Noret.
Lave arealer må ikke afvandes.
A- og bæklØb må ikke rØrlægges.
De påtaleberettigede har ret til, uden bekostning for ejerne,
at foranledige, at den Ønskede naturtilstand opretholdes.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds,
fredningsplanudvalget for SorØ og Præstø amter, Naturfred-
ningsrådet, Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening forbeholder sig ret til at
ændre fredningspåstanden under sagens behandling."

Danmarks Naturfredningsforening har som begrundelse for
fredningspåstanden anfØrt fØlgende:

"Området, der Ønskes fredet, udgØr den Østligste" ende '3.f 'det
tunneldalsystem, der under afsmeltningen af den sidste is-
tids enorme ismængder har udformet nogle af sydsjællands
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betydeligste landskabselementer, omfattende SorØ-sØerne,
Tystrup-Bavelse området, Susådalen, åsene fra Næstved til
Mogenstrup og til Jungshoved fjordområdet, En kæde af land-
skabselementer - sØer, dale, fjord og åse -, der tilsynela-
dende undertiden er absolutte modsætninger, men som desu-
agtet har samme oprindelse - den mægtige smeltevandsflod
under den afsmeltende ismasse,

l Det sparsomt bebyggede landskab med dets fine kontraster
moa. Noret, rummer sr..oreJ.ana.skaoe.Ligekva.liteter med ol" a.
vidtstrakte markante ukompromiterede skovbryn, nuancerede
strandenge og fredfyldte mosedrag.

Herudover knytter der sig til området betydelige videnskabe-
lige interesser, hvorom der skal henvises til Nationalmu-
seets udtaleler (bilag 2 og 3), samt den af fredningsplan-
udvalget for SorØ og Præstø amter foretagne landskabsana-
lyse af august 1969. I denne fremhæves Jungshoved fjordom-
rådet som særligt værdifuldt, Det ' fremgår af denne gennem-
gang af landskabet, at fØlgende videnskabelige interesser
er sammenfaldende indenfor det foreslåede fredningsområde:
Geologiske interesser,
Arkæologiske-historiske interesser,
Botaniske interesser,
Ornitologiske interesser,
Vildtbiologiske interesser og
Ferskvands- og marinbiologiske interesser.

Vejen til Jungshoved Kirke betegnes som særlig værdifuld
udflugtsvej , ligesom Jungshoved Slotsruin omtales som et
udpræget udflugtsmål og en seværdighed.

Jungshoved Nor er registreret som et godt sportsfiskerom-
råde for gedde- og Ørredfi skeri.

I "
I

Omkranset af fredningsforslaget i dettes vestlige del er ca.
19 ha. fredet ved Overfredningsnævnskendelse af 28/2 1962.
Om denne fredning kan anfØres, at en gårdejer i Kragevig i
1961 påtænkte at foretage en sommerhusudstykning nord for
landsbyen på matr,nr. l-a Kragevig by, Allerslev sogn. Fred-
ningsnævnet skØnnede, at den påtænkte udstykning i hØj grad
ville skæmme udsigten fra Jungshoved kirke og slotsbanke
over mod Oremandsgård skove. Nævnet besluttede derfor at
rejse fredningssag for det omtalte matr.nr., hvorefter
Danmarks Naturfredningsforening efter opfordring indtrådte
som medrekvirent i sagen.

Under sagsbehandlingen var nævnet og Danmarks Naturfrednings-
forenings repræsentanter enige om, at man også burde søge de
omliggende ejendomme fredet (jfr. side 3 i udskrift af Over-
fredningsnævnskendelse af 26/2 1962). Sagen blev dog alene
gennemfØrt for matr.nr. l-a, idet ejeren Ønskede en hurtig
afgØrelse af sagen, og den udvidede fredning blev udskudt
til et senere tidspunkt."

Nationalmuseet har udtalt fØlgende:

"I anledning af forslaget til fredninger omkring Jungshoved
Fjord i Præstø amt skal fØlgende oplyses:
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På fjordens nordside ligger det fredede borganlæg Jungs-
hoved, der tillige med den ensomt liggende landsbykirke ud-
gør en i Danmark ganske enestående helhed, hvis særlige
karakter understreges af de særlige landskabelige kvaliteter.
Et mere fredfyldt sjællandsk landskabsbillede kan vanskeligt
tænkes. Borganlægget og kirken besØges året igennem af et
stort antal turister, der vender hjem opfyldt af betagelse
over, at der endnu ved Sjælland~ kyster findes så uberØrte
områder, og som glæder sig ove~ Jungshoved-borgen stadig hen-
lig&,c.L ~ c:t ldJiUbhau, Ut=!' ..i.kht= ..i. w.lnui:ll.,t= lllåde skuffeL" ut: !'U-
mantiske forventninger, hvormed de fleste nærmer sig Jungs-
hoved. Hvis hensynet til en stor offentligheds interesser
skal tælle i fredningssager, må det om nogensteds være her
ved Jungshoved.

Til disse rent turistrnæssige synspunkter kan fØjes en række
mere videnskabelige, der kræver at fjordens omgivelser ikke
bebygges.

Borganlægget og kirken, som det nu fremtræder, må formodes
kun at være en rest af en mere udstrakt bebyggelse, hvis
karakter endnu ikke er erkendt. Der er endvidere tradition
for en ældre, endnu ikke erkendt befæstning længere inde ad
fjorden. Hertil kommer, at der er fundet pælespærringer
tværs over fjorden, og disse må tænkes at stå i forbindelse
med befæstningsanlæg, hvis spor må findes under jorden, og
hvis undersØgelse vil være af den stØrste videnskabelige be-
tydning. Endelig synes det rimeligt at antage, at der under
jorden findes bevarede spor af et ældgammelt vejsystem, der
har stået i forbindelse med et fra borgen kontrolleret over-
gangssted over fjorden"

Det vil forstås, at en fredning af Jungshoved fjord fra et
historisk-arkæologisk synspunkt vil være at stØtte på det
kraftigste, helt bortset fra at de oplagte landskabelige
værdier synes at burde gøre udstrakte fredninger til en
selvfØlge lighed. "

Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 5. januar 1972 an-
befalet området fredet.

Ved skrivelse af 13. august 1973 har statens Naturfrednings-
konsulent udtalt, at området må betragtes som i hØj grad
fredningsværdigt.

Under mØdet den 11, november 1971 tilkendegaves det, at fred-
ningsnævnet ikke har hjemmel til at frede Jungshoved Fjord.
Der var dog enighed om at henstille til ministeriet for kul-
turelle anliggender at tage under overvejelse at frede hele
fjorden i medfØr af naturfredningslovens § 60, hvilket er
sket ved skrivelse af 31. maj 1972.
Under mØdet den ll. november 1970 blev der forespurgt, hvor-
vidt fredningen hindrer anlæggelse af vildtremiser. Det til-
kendegaves, at anlæggelse af sådanne eventuelt vil kunne
godkendes navnlig på vilkår, at beplantningen holdes i lav
hØjde.
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De mØdende opfordredes til at fremsætte erstatningskrav
inden l. februar 1972.

Herefter foretoges besigtigelse af ejendommene:

Under besigtigelsen konstateredes det) at der på ejendommen
matr.nr. 3-a Jungshoved hovmark, Jungshoved sogn, tilhØrende
Knud Nielsen er opfØrt et træskur i strid med reglen i natur-
fredningslovens § 46,

På ejendommen matr.nr. 22-p TjØrnehoved by, Allerslev sogn,
konstateredes det, at der inden for skovbyggelinjen er an-
bragt et mindre træhus, Der gaves ejerinden) fru Dagny
Andersen tilladelse til at beholde huset på ejendommen, så
længe hun ejer denne.

På ejendommen matr.nr. 22-a TjØrnehoved by) Allers1ev sogn,
konstateredes) at der er foretaget beplantning med graner og
elletræer, der vil kunne hindre udsigten fra landevejen mod
fjorden. Ejeren har overfor nævnet erklæret sig villig til
at fjerne beplantningen.

Med hensyn til ejendommen 26-a Sandvig by, Mern sogn, var der
enighed om, at denne ejendom formentlig bØr udgå af frednings-
sagen, men at fredningssagen til gengæld bØr udvides med visse
andre arealer.

Ved skrivelse af 25. november 1971 rejste Danmarks Naturfred-
ningsforening herefter fredningssag for matr.nr. 6-a Sandvig
by, Mern sogn.

e
e

I •

~

Den 15. december 1971 besluttede nævnet at tage sagen under
behandling også med hensyn til denne ejendom. Ved skrivelse
af 90 august 1973 meddelte fredningsplanudvalget, at der var
opnået enighed om det offentliges overtagelse af denne ejen-
dom til rekreative formål. Matr.nr. 6-a Sandvig by, Mern sogn
er herefter udgået af fredningssagen. Endvidere er ejendommen
matr.nr.26-a Sandvig by, Mern sogn efter aftale med rekviren-
ten udgået af fredningssagen.

Den 31. maj 1972 afholdtes mØde i sagen i anledning af de
rejste erstatningskrav. Under mØdet gaves der ejeren af
matr.nr. B-a Smidstrup hovgårde by tilladelse til på nærmere
bestemte bestemte vilkår at opfØre et nyt hus.

Under sagens behandling konstaterede nævnet, at ejeren af
matr.nr. 4 Smidstrup by, Jungshoved sogn, Torben Dinesen,
sØværts strandbyggelinjen· havde påbegyndt opfØrelse af et
træskur (læskur). Ved skrivelse af 3. august 1972 har ejeren
ansØgt nævnet om dispensation fra Naturfredningslovens § 46
til færdiggØrelse af skuret, idet han til stØtte herfor har
anfØrt, at skurets anbringelse det pågældende sted er nØdven-
digt af hensyn til ejendommens drift.

Fredningsnævnet finder enstemmigt, at de anmeldte arealer i
medfØr af § 1 i bekendtgØrelse nr. 194 af 16. juni 1961 om
naturfredning, jfr. s. 1 i bekendtgØrelse nr. 445 af 1. ok-
tober 1972 bØr fredes i overensstemmelse med den af Danmarks
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Naturfredningsforening nedlagte påstand dog således, at fred-
ningen ikke skal være til hinder for sædvanlig beplantning
på kirkegården og for beplantning i bestående haver.

Endvidere skal fredningen ikke være til hinder for, at den
Østlige del af ejendommen matr. nr. 2-a Kragevig by, Aller-
slev sogn, der er beliggende mellem 2-f og 3 -b smst. be-
plantes indtil en linie trukket i forlængelse af skellet mel-
lpm ~-p oe: 2-f

Fredningen skal endvidere ikke være til hinder for, at der
foretages opfyldning af en lavning beliggende syd for en old-
tidshØj på ejendommen på vilkår, at reglerne i naturfred-
ningslovens §§ 48 og 53 overholdes,

Endvidere skal fredningen ikke være til hinder for, at der
på ejendommen opsættes et mindre elektrisk pumpeværk eller
en vindmØlle efter forhandling med fredningsnævnet.

Endelig skal fredningen ikke være til hinder for, at det på
matr.nr. 3-a Kragevig, Allerslev sogn værende dige udbedres,
således at arealet vest for dette kan afvandes.

Med hensyn til ejendommen matr.nr. 9-a Smidstrup Hovgaarde by,
Skibinge sogn, skal fredningen ikke være til hinder for, at
der graves nØrv til eget brug.

Fredningsnævnets afgØrelse er begrundet i arealernes usæd-
vanlig store landskabelige værdier samt i de til arealerne
knyttede betydelige videnskabelige interesser, bl.a, geolo-
giske og arkæologiske-historiske,

Denforan bestemte fredning iværksættes på de i fredningsbe-
gæringen - med undtagelse af matr.nr. 6-a og 26-a Sandvig
by, Mern sogn, betegnede arealer, der fremgår af det ken-
delsen vedhæftede kort og nedenstående skematiske lodsejer-
fortegnelse, der tillige viser den erstatning hver enkelt
lodsejer har fået tilkendt.

En stor del af arealerne er beliggende indenfor legale fred-
ningslinjer, som det fremgår af den skematiske lodsejerfor-
tegneIse.

Samtlige arealer er beliggende i landzone.

PræstØ kommune har anbefalet fredningen.

Langebæk kommune har ikke rejst indsigelse mod fredningen.

Lodsejerne har nedlagt erstatningskrav som angivet i den
skematiske lodsejerfortegnelse,

Fredningsnævnet har ved tilkendelse af erstatning taget hen-
syn til at samtlige arealer er beliggende i landzone, at en
del af arealerne er beliggende indenfor legale fredningslin-
jer og der ikke som fØlge af fredningen, bortset fra enkelte
ejendomme, hvor adgangen til yderligere beplantning afskæres,
sker nogen væsentlig ændring i arealernes hidtidige benyttelse.
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Nævnet finder herefter, at værdiforringelsen som fØlge af
fredningen forsåvidt angår arealer, der ikke berØres af le-
gale fredningslinjer ikke overstiger 3.000,- kr. pr. ha.

Forsåvidt angår arealer beliggende sØværts strandbyggelin-
jen, finder nævnet, at værdiforringelsen som fØlge af fred-
ningen ikke overstiger 500,- kr. pr. ha,

\11"...:.1°1_• ~v

byggelinjen, finder nævnet, at værdiforringelsen som fØlge
af fredningen ikker overst~r 2.000,- kr. pr. ha.

Det bemærkes, at naturfredningsnævnet ikke har fundet anled-
ning til at tilkende ejeren af lØbe nr. 9 særlig erstatning
for mistet adgang til udnyttelse af påståede grusforekomster.

Endvidere har nævnet ikke fundet anledning til at tilkende
ejeren af lØbe nr. 7 særlig erstatning for påstået mistet
adgang til terrænændring.

Med hensyn til lØbe nr. 23 finder nævnet, at der bØr tilken-
des ejeren ekstra erstatning under hensyn til, at der må
antages at foreligge visse grusforekomster, der vil kunne ud-
nyttes kommercielt. Under hensyn til at ejendommens beliggen-
hed og form udelukker en rationel udnyttelse af de forelig-
gende grusforekomster, findes der at burde tilkendes ejeren
en ekstra erstatning på ialt 4,000,- kr.

e
e
e

Hvad angår den på ejendommen matr.nr. 4 Smidstrup by, Jungs-
hoved sogn sØværts strandbyggelinjen påbegyndte opfØrelse
af et træskur (læskur) bemærkes, at samtlige nævnets med-
lemmer er enige om, at der ikke foreligger sådanne ganske
særlige forhold, at der bØr meddeles dispensation fra natur-
fredningslovens § 46 til færdiggØrelse af det påbegyndte
læskur, hvorfor nævnet pålægger ejeren inden 4 uger fra ken-
delsens forkyndelse at fjerne det påbegyndte læskur.

påMed hensyn til det matr.nr. 3-a Jungshoved hovmark,Jungshoved
sogn i strid med naturfredningslovens § 46 opfØrte træskur,
er nævnets medlemmer enige om at pålægge ejeren at fjerne
skuret inden 4 uger fra kendeIsens forkyndelse.

Erstatningerne er herefter fastsat som nedenfor nævnt i den
skematiske oversigt.

Den samlede erstatning belØber sig til 921.915,00 kr.

Der findes ikke anledning til at tilkende omkostninger.

De tilkendte erstatningsbelØb vil være at forrente fra ken-
delsens afsigelse med en rente, der er 1% hØjere end den af
Danmarks Nationalbank fastsatte rente.

Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at tilkende
panthaverne andel i erstatningssummerne.
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IfØlge naturfredningslovens § 33 udredes 3/4 af statskassen
og 1/4 af amtsfonden for Storstrøms amt.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske for-
tegnelse angivne ejendomme.

I '



---
Lodsejerfortegnelse vedrØrende Jungshoved.

Lodsejer Matr.nr. Areal i ha Krævet erstatning Tilkendt erstatning-- -
1. H.C. Hagedorn 7-c Stavreby by 3,14 Efter nævnets

Egehus, Stavreby Jungshoved sogn heraf dækket af bestemmelse 3,270,00 kr.
4720 Præstø legale frednings-

linier 2,46 ha

2. Præstegården l Stavreby by 11,75 ha. Efter nævnets
Jungshoved kirke Jungshoved sogn heraf dækket af bestemmelser 19.775,00 kr.

l-e Jungshoved hdg. legale frednings- '
Jungshoved sogn linier 6,19 ha

-
3. TØmrermester Del af 19-a 3,10 ha. 1.232.000,00 kr.

Svend Barmer Stavreby by, heraf dækket af 3.450,00 kr. •
Aavendingen 18 Jungshoved legale frednings- \Osogn

I2700 BrØnshØj Del af l-n Jungs- linier 2,34 ha.
hoved hdg.,
Jungshoved sogn

-

4. Godsejer Peter Del af l-a Jungs- 67,54 ha Efter nævnets
Stampe Holst hoved hdg. Jungs- heraf dækket af bestemmelser 156.320,00 kr.
NysØ hoved sogn legale frednings-
4720 PræstØ del af 20-b Smidstrl p linier 18,52

Hovgårde, Skibbinge
sogn
33-b Ammendrup by,
A11ers1ev sogn -



-.e ••
Areal i ha. Krævet erstatning Tilkendt erstatningLodsejer Matr.nr.

4,30 ha.
heraf dækket af
legale frednings-

-------------+----------..., linier 1.01 ha.

5. Parcellist Kristian
Petersen, Jungshoved
Hovmark 4720 Præstø

25.000,00 kr. 10.325,00 kr.Del af 9-a Jungs-
hoved hdg.
Jungshoved sogn

6. Parcellist Vagn
Jacobsen,
MØllestedet
4720 Præstø

)
9-b Jungshoved hdg
Jungshoved sogn

240,00 kr.0,08 ha 10.000,00 kr.

6, 7 og 8 Jungs-
hoved hvdg.
Jungshoved sogn

7,33 ha.
heraf dækket af
legale frednings-
linier 2,15 ha.

7. Parcellist Harry V.
Larsen, Jungshoved
Hovmark 4720 Præstø

30.000,00 kr. l ,S. 615, OO kr.

---- ............J.---------t------------If----------.-,.----------/------------
3-a Jungshoved hdg 2,81 ha.
Jungshoved sogn heraf dækket af

legale frednings-
1inier l,Ol ha .

8. Knud Nielsen
Jungshoved Hovmark
4720 Præstø

I--'
o1~.750,00 kr30.000,00 kr.

del af 4 Smidstrup 23,48 ha.
Jungshoved sogn og heraf dækket af
3-c Jungshoved hdg. legale frednings-
Jungshoved sogn linier 15,76 ha.

9~ Gdr. Torben Dinesen
GØngegård
4720 Præstø

450.000,00 3'7.350,00 kr.

17-a Smidstrup 6,36 ha.
Jungshoved sogn
3-b Smidstrup hov-
gårde,Skibing sogn

10. Gdr. Ejner Hansen
Øen Smidstrup
4720 Præstø

13.280,00 kr.15.000,00



Matr.er .• e Areal i ha. K~et ers4ttning Tilkendt erst~ning

ll. Parcellist Villy
Jacobsen, Smidstrup
4720 Præstø

del af 5-a Smidstrup
Jungshoved sogn
3-b Smidstrup Hovgårde
Skib inge sogn

--------------+--------------+-------+-----------+._----------

--------------+--------------+--------t-------------+-.----------

--------------+---------------j,--------t-----------+------------

12. Gdr. Henning Chr.
Rasmussen, Øen
Smidstrup
4720 Præstø

13. Gdr. Hans Hansen
Stenstrup,4720 Præstø
Bagermester Curt
Christoffersen,
Adelgade 132
4720 Præstø

14. Parcellist Eley
Andreas Molter,
Smidstrup Hovgårde
4720 Præstø

15. Fru Anna Hanny
Kristiansen
Smidstrup Hovgårde
4720 Præstø

16. Major Poul BØrge
Krieger Thomsen
Ræveholmshuset
4734 Allerslev

del af 2-a Smidstrup
Hovgårde, Skib inge
sogn

del af 8-a Smidstrup
Hovgårde, Skibinge s.

1/3 af 19
Smidstrup Hovgårde
Skibinge sogn

9-a Smidstrup Hov-
gårde, Skibinge sogn
1/3 af 19 Smidstrup
Hovgårde,Skibinge sogn
1/3 af 19 Smidstrup
Hovgårde,Skibinge sogn

del af 19-b Allerslev
A11ers1ev sogn

4,08 ha.

7,20 ha

2,42 ha.

2,74 ha.

1,02 ha.
3,76 ha.

60.000,00 kr.

efter nævnets
bestemmelse

45.000,00 kr.

20.000,00

8.000,00

efter nævnets
bestemmelse

1.8OO,OO kr.

21.600,00 kr.

7.260,00 kr.

11.280,00

3.060,00 kr.

1.200,00 kr.
_____________ --'- ---l -=- -!-. _



Lodsejer

17.gdr. Niels Dammegård
Banggård
4734 Allerslev

e_e
Matr.nr.

•

Areal i ha._____-+ --'----'----'--_---'~--=~:...:.:..:.::....:....--"'--=-=-=--=::...:.:==l-
•

del af 3-a Allerslev, 0,60 ha.
by og sogn

Krævet erstatning Tilkendt erstatning

efter nævnets
bestemmelse 1. 8 O O , O O kr.

18.Proprietær Ove 23 Allerslev by
Bischoff,Overdrevs- og sogn
gården,4734 Allerslev

------------_.-+--_._---_._---_. __._--+---------------- ---------_._------+---------------

4,84 ha.
heraf dækket af

~

. legale frednings-
linier 0,63 ha.-------------+--------------. +-------------1--- '---

0,20 ha.

------ -----------f---------------- ..------- ---------..-----------------------------------.---.---.,-------------------

19.Fru Ingeborg Skårup
Nielsen,TjØrnehoved
4734 Allerslev

20.fr. Dagny Andersen
sparekasseassistent
Vinkelager 10st·th.
2720 VanlØse

21.Forpagter Svend Age
Nielsen, Kullegård
4734 Allerslev

22.Gdr. Johs. Ludvig
Henriksen TjØrne-
hoved 4734 A1Erslev

23.Gdr. Volmer Fugl
Jacobsen, TjØrne-
hoved
4734 Allerslev

22-e TjØrnehoved
Allerslev sogn

22-p TjØrnehoved
Allerslev sogn

0,90

del af 4-a Allerslev 1,00 ha.
by og sogn

del af 7 TjØrne-
hoved, Allerslev
sogn

del af 6 TjØrne-
hoved, Allerslev
sogn

5,20 ha.
hele arealet dæk-
ket af legale
fredningslinier

3,90 ha.
det hele dækket
af legale fred-
ningslinier

--------------+--------------t--------- ------------...----------------- -----------------

--------.---------+------------------- --------------t-----.---------- ----.----------------

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

do

do

do

do

50.000,00 kr.

128.592,00 kr.

2.700,00 kr.

1'3. 890, OO kr.

400,00 kr.

3.000,00 kr.

10.400,00 kr.

7.800,00 kr.
+ 1-+• O O O , O O kr.

11. 800 ,00 kr.



Lodsejer

.- ..
Matr.nr. Areal i ha. Krævet erstatning Tilkendt erstatnine

l•

----------------+---------------+-----------+--------_._--/-----------

24. Godsejer Daniel F. Hage
Oremandsgårcd
4735 Mern

25. Gårdejer Ejnar Olsen
Østergård
Kragevig
4735 Mern

26. Gårdejer Anders Peter
Hansen, Skovvængegård
4735 Mern

25,55 ha. 150.000,00 kr.
heraf dækket af
legale frednings-
linier 4,49 ha.

l-a gl. Oremandsgård
Allerslev sogn
22-a, 22-f TjØrnehoved
Allerslev sogn
2-e, 2-f, 3-b, 3-c, 3-d
3-e del af 2-b Kragevig
Mern sogn
del af ll-a GederØd
Allerslev sogn
del af 25-a Sandvig
Mern sogn

2-a Kragevig
Allerslev sogn

3-a Kragevig,ll-b
Allerslev sogn
26-q Sandvig
Mern sogn

186,71 ha.
heraf dækket af
legale frednings-
linier 92,94 ha.

GederØd 31,13 ha.
heraf dækket af
legale frednings-
linier 18,53 ha

efter nævnets
bestemmelse

250.000,00 kr.

27~ Parcellist Peter del af 25-1 og 9,06 ha.
Ingeman Olsen 26-0 Sandvig ~eraf dækket af 23.250,00 kr.
Sandvig, Kohave Mern sogn og legale frednings-
4735 Mern 26-1 Sandvig linier 3,69 ha.

Mern sogn
-

408.350,00 kr.

65.425,00 kr.
•

f-'
VI

•

63.275,00 kr.
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Thi bestemmes:

Arealerne omkring Jungshoved Fjord fredes som foran be-
stemt i overensstemmelse med den af Danmarks Naturfrednings-
forening nedlagte påstand, med ændringer som foran nævnt.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske over-
sigt nævnte matrikelnumre.

,.

I erstatning tilkendes der
l. H.C. Hagendorn
2. Præstegården
3. Svend Barmer
4. Peter Stampe Holst
5. Kristian Petersen
6. Vagn Jacobsen
7. Harry V. Larsen
8. Knud Nielsen
9. Torben Dinesen

10. Ejner Hansen
ll. Willy Jacobsen
12. Henning Chr. Rasmussen
13. Hans Hansen

Curt Christoffersen
14. Elley Andreas Molter
15. Anna Nanny Kristiansen
16. Poul BØrge Krieger Thomsen
17. Niels Dammegård
18. Ove Bischoff
19. Ingeborg Skårup
20. Dagny Andersen
21. Svend Aage Nielsen
22. Johs. Ludvig Henriksen
23. Volmer Fugl Jacobsen
24. Daniel F. Hage
25. Ejnar Olsen
26. Anders Peter Hansen
27. Peter Ingemann Olsen

3.270,00 kr.
19.775,00 -

3.450,00 -
156.320,00 -

10.325,00 -
240,00 -

16.615,00 -
15.750,00 -
37.350,00 -

8.280,00 -
1.800,00 -

21.600,00 -
7.260,00 -

11.280,00 -
3.060,00 -
1.200 ,00 -
1.800,00 -
2.700,00 -

13.890,00 -
400,00 -

3.000,00 -
10.400,00 -
11.800,00 -

408.350,00 -
65.425,00 -
63.275,00 -
23.250,00 -

..
De tilkendte erstatninger forrentes fra kendelsens afsigelse
at regne med en rente, der er 1% hØjere end den af Danmarks
Nationalbank fastsatte rente .
Af erstatningsbelØbene udredes 3/4 af Statskassen og 1/4 af
Amtsfonden for StorstrØms amt.
Idet det samlede erstatningsbelØb overstiger 50.000,00 kr.
forelægges fredningskendelsen for Overfredningsnævnet i med-
fØr af naturfredningslovens § 25.
Anke tilOverfredningsnævnet af kendelsen skal ske inden 4
uger fra denne kendeIses forkyndelse.

Ejnar Lund
J.E. Jensen

Albert Petersen
Kurt Andersen

/Worsaae
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Afgørelser - Reg. nr.: 
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REG.NR. o272.l .ocd

*FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Modtaget I
Skov- Og Naturstyrelsen

- 1 Mf~. 1988 Store-Heddinge, den 24.2.1988
J.nr. 143/87

Dommerkontoret
4660 Store.Heddinge

tlf. (03) 702073

Nævnet har d.d. tilskrevet Daniel Hage, ~remandsgård, 4735 Mern
således;

I skrivelse af 24.9.1987 har De ansøGt om dispensation fra
Overfredningskendelse af 7 sept. 1976 (Fredning af arealer ved
Jungshoved fjord) til opførelse af 2 gyllebeholdere på ejendom-
men matr.nr. l-a, Allerslev. (

Sagen har været forelagt Storstrøms amtskoDmunes landskabskontor
til udtalelse.

Idet de to omhandlede gyllebeholdere ved Gl. Oremandsgånd er
bycningsanlæg. der er nødvendige for den eksisterende landbrugs-
drift med kreaturer, og da gyllebeholderne ønskes opført i umiddel-
bar nærhed af de eksisterende bygninger, meddeler nævnet herved
dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse til det ansøgte på
vilkår, at opførelsen sker 1 overensstemmelse med de fremsendte teC-
ninger m.v.

e- Nævnets afgørelse kan indbrinees til prøvelse for Overfredn1ngs-
nævnet, inden 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse. ~et bemær-
kes. at tilladelsen ikke må udnyttes før udløbet af nævnte klagefrist
jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6••

Ulf Andersen
fI:1d.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
. F !/J j' etr.J.nr. , -,0.3 ~--~

Ir/j
r



REG. NR. Q7Q1.00

.1kov- og ,'-laturswrelsen

U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I·
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS --

Ar 1992 den 25. september foretages på dommerkontoret i Vording-
borg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 60/91 - fortsat -

Der fremlagdes:

Skrivelse af 22/9 1192 med bilag fra Oremandsgaard Godskontor.

Formanden bemærkede, at ansøgningen om dispensation for natur-
fredningslovens § 47 må anses for bortfaldet, da tilbygningen ef-
ter det nu oplyste alene skal anvendes til opbevaring af gårdens
maskinpark, jfr. herved naturfredningslovens § 47, stk. 2, nr. 3.

I medfør af den under mødet den 14/8 1991 givne besigtigelse god-
kendte nævnets formand på .nævnets vegne i relation til overfred-
ningsnævnets kendelse af 7/9 1976, at der opføres en tilbygning
til gårdens maskinpark, som beskrevet i de den 22/9 1992 fremsend-
te bilag .• Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5

år.

Ulf Andersen. /ph

t
I



,I REG. NR. 2 7 2 \ .O O
li

U D S K R

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR

STORSTRØMS

I F T
Modtaget'

Skov- og Naturstyreisen

O 4 JUNI 1993

FREDNINGSNÆVNET I
AMT

Ar 1993 den 28. maj foretages på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet. dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 2/93 Sag angående beplantning af del af matr.nr. 11
a Gederød by, Allerslev sogn i strid med Over-
fredningsnævnets kendelse af 7. september 1976
vedr. fredning af arealer ved Jungshoved Fjord

Der fremlagdes:

- Ansøgning fra ejeren, Daniel Hage om dispensation til bevarelse
af beplantningen.

- Erklæring af 15/2 1993 med bilag fra Landskabskontoret.

- Erklæring af 22/4 1993 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Erklæring af 4/5 1993 fra ejeren, hvorefter denne erklærer sig
indforstået med at fjerne beplantningen inden 3 år, men samti-
dig bemærker, at det ikke står ham ganske klart, hvordan han
skal forholde sig med den del af arealet, hvorpå der fortsat
hviler fredskovspligt.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer til, at
der meddeles dispensation til bibeholdelse af den nuværende
normansgranbeplantning, som foreslået af Landskabskontoret,
det vil sige til juletræsbeplantning, men ikke som pyntegrønt-
kultur.

Da nævnets formand kunne tiltræde denne indstilling meddelte
fredningsnævnet dispensation til at den nuværende normansgran-
beplantning på det omhandlede areal bibeholdes til juletræssalg,

Menmisteoriet
Skov- og NaturstyreJæn
J.nr.SN \ '2-U / S'- 002,(;
Akt. nr.) r· "

'\~ J\'V,



men ikke som pyntegrøntkultur. Beplantningen må ikke fornyes og 4'1
skal være fjernet i løbet af 3 år.

Fredningsnævnet skal henstille til Landskabskontoret, at der op-
tages forhandlinger med ejeren om arealets fremtidige anvendel-
se, og at nævnet orienteres om resultatet af disse forhandlinger.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3
år.

Ulf Andersen.
fmd. /sh

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt
Vordingborg, den 03.06.93.

~And~

fmd.

Udskriften er sendt til:
• I... ~Daniel Hage, Oremandsgaard Godskontor, Oremandsgaard Alle 2, 4720

Præstø.
Præstø kommune, Østerbro 2-4, 4720 Præstø. ~
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4ffOO Nyk. F.
Skov- og Naturstyrelsen, 'Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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REG. NR.
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
S T O R S T R ø M S A M T

Ar 1994, den 15. september, foretages på Dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 19/94 og
Fr.s. 26/94 Ansøgning om overførsel af arealer fra

matr. nr. 3 a Smidstrup Hovgårde by,
Skibinge, Smidstrupvej til matr. nr. 9 b
og 5 b smst. med henblik på haveudvidel-
se.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af 6/5 1994 med bilag fra landinspektør N. Malmskov,
Vordingborg (Fr.s. 19/94)

2. Tiltrædelseserklæring fra landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-377-33-
1994

3. Erklæring af 24/8 1994
4. Erklæring af 3 . august

377-33-1994el 5. Ansøgning af 22. august
6. Erklæring af 30. august
7. Tiltrædelseserklæringer

fra Danmarks Naturfredningsforening
1994 fra landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-

1994 fra Andre Vits (fr.s. 26/94)
1994 fra Danmarks Naturfredningsforening
fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligele~es kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen /pe
:\1i1joministeriet

ekov- og NaturstyrelSen
J,nr, SN \ Q. \ \ Is· O C o l ~
Akt. nr. S~



~ Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s modtagelse
indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø,
af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen
stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 15. september 1994.

~Andersen
fmd.

Udskriften er sendt til:
Storstrøms Amtskommune, Vejkontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforen. , Nørregade 2, 1165 Kbh.K.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Præstø kommune, Østerbro 2, 4720 Præstø
Landinspektør Niels Malmskov, Solbakkevej 1 B, 4760 Vordingborg
Andre Vits, Smidstrupvej 20, 4720 Præstø



U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT
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År 1995, den
Vordingborg af
Andersen.

3. august
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 12/95 Ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse
af 7. september 1976 om fred-
ning af arealer ved Jungshoved
fjord til påbygning af kvist på
matr. nr. 3 a Jungshoved Hoved-
gård, Jungshoved, Hovmarken 1.•

Der fremlagdes:
skrivelse af 24/5 1995 med bilag fra Præstø kommune
tiltrædelseserklæringer fra Storstrøms Amt og fra
nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3 .•

Ulf Andersen
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Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38
B, 2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnet s
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte

)/ myndigheder m.fl.e
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre



afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 3. august 1995.

~
Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

1.

2.

3 .• 4.

5.

6.

Præstø kommune, Østerbro 2, 4720 Præstø
Finn Olsen, Hastrupvej 34, 4720 Præstø
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,
4800 Nykøbing F., j.nr. 8-70-51-377-9-1995
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K. (+ kopi af tegning)
Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i
Præstø, c/o Dorthe Nielsen, Hastrupvej 14, 4720 Præstø
(+ kopi af tegning)

7. Verner Larsen, Bundgarnet 18, 4780 Stege
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År 1996, den 16. juli, kl. 13.30, holdt Fredningsnævnet, bestå-
ende af dommer Ulf Andersen, Max G. Jensen og Verner Larsen mø-
de på ejendommen matr. nr. 26 q m.fl. Sandvig by, Mern.

Fr.s. 11/96 Sag angående arealoverførsel fra
landbrugs ejendommen "Skovvængegård ",
26 q og 26 r m.fl. Sandvig by, Mern
til beboelsesejendommen 26 a og 26 o
sm.st .. Arealerne er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17.
september 1976.

Der fremlagdes:
ansøgning af 17. april 1996 fra landinspektør H. Aa.
Voergaard
skrivelse af 14. juni 1996 med bilag fra samme
skrivelse af 11. juni 1996 fra Storstrøms Amt, Natur- og
Plankontoret.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:
Landinspektør Hans Aage voergaard,
Johan Henrik Hartrnann,
Anders Hansen,
for Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Frederik Cordes.

Der foretoges besigtigelse.

Johan Henrik Hartmann oplyste, at arealerne, der søges overført,
ønskes anvendt som græsningsarealer eller køkkenhave og ikke skal
beplantes med træer.

Frederik Cordes udtalte, at han efter disse oplysninger ikke vil
udtale sig om det ansøgte.

Nævnets medlemmer var enige om at godkende det ansøgte.
Overfredningsnævnets kendelse af 17. september 1976 gælder fortsat
for de overførte arealer. Arealernes åbne karakter skal således
bevares. Det fremhæves særligt, at arealerne ikke må beplantes med

.. træer og buske.M" og Energi ministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr SN 1996 - \ :l\\ (S ~nap '7 RIV
Akt. nr.



Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen
fmd.

/pj

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der
har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i Naturbeskyttel-
seslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl ..
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt .• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt,
Kirketorvet 16, 4760 vordingborg.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 19. juli 1996.

Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

1.

e 2.
3 .
4.
5 .

6.
7.

8.
9 .

10.
11.

Landinspektør Hans Aage voergaard, H I Hansensvej 29, 4760
Vordingborg
Anders Hansen, Kragevigvej 4, 4720 Præstø
Johan Henrik Hartmann, Kærve j l, 3450 Allerød
Langebæk Kommune, østergårdsstræde l, 4772 Langebæk
Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, parkvej 37, 4800 Ny-
købing F, j.nr. 8-70-51-377-19-1996
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Langebæk,
c/o Erik J.U.H. Rasmussen, Skåningevej 55, 4773 Stensved
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1163 Kbh. K
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Max G. Jensen, Bakkevej 44, 4773 Stensved
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

REG. Nit 21.1\. ao

År 1996 den 15. november kl. 15.00 holdt Fredningsnævnet, be-
stående af dommer Ulf ~~de~se~, Fi~~ Olsen og Verner Larsen
møde på ejendommen matr. nr. 1 a Jungshoved Hovedgård, Jungs-
hoved, Jungshoved Kirkehavn.

Fr.s. 25/96 Sag om oplag af både ved
Jungshoved Kirkehavn, om-
fattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 7.
september 1976.•

Der fremlagdes:
Skrivelse af 18. juli 1996 med bilag fra Stor-
strøms Amt, Natur- og plankontoret.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:

Marianne Holst, Stampenborg.
For havneudvalget ved Jungshoved Kirkehavn Per Mørch, Peter
Storm og Mogens Christiansen.

• For Jungshoved Menighedsråd Aase Petersen.
Graver Poul Hansen.
For Præstø kommune Henning Hartvig Petersen.
For Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret Hans Chr. Morten-
sen og Else Marie Stamphøj.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Præstø
Inger Trevad og Poul Sander Nielsen.

Bådeoplaget i Syd- og Nordhavnen besigtigedes. I Sydhavnen
henlå tre større både.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening erklære-
de, at de finder bådeoplaget i Sydhavnen skæmmende og i strid
med fredningen. Der var ingen bemærkninger til fortsat oplag

lI'iF;1- or, Enprginålfiglbdd:e i den nordlige havn.
<: "1_ ( -, .\~ .. n' v· tjl'elsenU~i.\~. "r:: .....~(,1",u. .....

J.nr. SN 1!:J96 - \:). \\ \ S- C, G("'. t



Repræsentanterne for havneudvalget oplyste, at medlemmerne
har benyttet såvel den sydlige som den nordlige havn til op-
lag af både fra tiden før fredningen. Der er sket en lille
forøgelse af medlemstallet igennem årene, og der er efterhån-
den anskaffet lidt større både. Vanddybden begrænser bådstør-
relsen. De større både, som er oplagt i Sydhavnen, er afskå-
ret fra at gå ind i Nordhavnen på grund af vanddybden. Trans-
port af de større både over land til Nordhavnen foregår bag
om kirken og er besværliggjort af pladsproblemer. Tanken om
at oplægge bådene ved bådejernes hjem er forladt på grund af
omkostningerne herved.

•
Marianne Holst og kommunens repræsentant erklærede, at de går
ind for fortsat adgang til oplag af både i såvel den sydlige
som den nordlige havn.

Poul Hansen oplyste, at to af de store både er 10 år gamle og
erstatter både, der kun var to-tre fod mindre.

I forbindelse med besigtigelse af Nordhavnen erklærede Mari-
anne Holst, at ejerne af de større både mod betaling af et
mindre beløb kan købe et hjørne af den mark, der grænser op
til kirken for at lette adgangen til Nordhavnen over land.

Per Mørch oplyste, at bådene ifølge vedtægterne skal være i
vandet senest den 15. maj.

Nævnets medlemmer var enige om, at det er i strid med fred-
ningens formål at oplægge både, bortset fra joller, i Syd-
havnen. Fristen for fjernelse af de oplagte både fastsattes
til den 15. maj 1997.

Ulf Andersen

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i



naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 25. november 1996.

~~
fmd.

Udskrift er sendt til:

Marianne Holst, Stampenborg, Nysøvej 3, 4720 Præstø
Havneudvalget ved Jungshoved Kirkehavn, v/Per Mørch,
Juulsvej l, 4720 Præstø og Peter Storm, Pilehøjvej 9,
4720 Præstø
Jungshoved Menighedsråd, v/Aase Petersen, Hestehavevej l,
4720 Præstø
Graver Poul Hansen, Hovmarken 4, 4720 Præstø
Præstø kommune, 0sterbro 2, 4720 Præstø
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-377-18-1995
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København

ti K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Præstø,
v/Dorthe Nielsen, Hastrupvej 14, 4720 Præstø
Inger Trevad, Torvet 23, 4720 Præstø
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Finn Olsen, Hastrupvej 34, 4720 Præstø
Verner Larsen, Fanefjordgade ISO, 4792 Askeby
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År 1997, den
Vordingborg af
Andersen.

12. maj
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 10/97 Ansøgning om dispensation
REG. j'lili&\.111 \. 00 fra Overfredningsnævnets

kendelse af 7/9 1976 til
opførelse af udestue på
matr. nr. 6 a Sandvig by,
Mern, Nordvej 23, Sandvig .

Der fremlagdes:
Brev af 24. marts 1997 med bilag fra Stor-
strøms Amt, Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra Danmarks Natur-
fredningsforening og fra nævnets øvrige med-
lemmer.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3 .

Ulf Andersen
fmd.

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret freedningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.



Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 12. maj 1997.

fmd.

• 3 .

4.
5.
6.
7.

Udskrift er sendt til:
l. Langebæk kommune, 4772 Langebæk
2. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-21-361-1-1995
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh.K.
Aage Henriksen, Mågevej 2, 4773 Stensved
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
Mogens Petersen, Nordvej 23, Sandvig, 4735 Mern
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FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 58 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 370358

Mod~'ll!pt i
Skov- og 1'-.... . .• ;'r.' "11

15 OKT. 1599

REG.NR.212\.QO

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 14. oktober 1999 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden
for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 19/99 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 7.september 1976
om fredning af arealer på Jungshoved til opførelse af en ny løsdriftsstald på matr.nr. la
Oremandsgaard, Allerslev .

Der fremlagdes :

Brev af 30. august 1999 med bilag fra Præstø kommune.
Tiltrædelseserklæringer fra lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening,
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret og nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes; idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger.Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.

: ,·:,)t
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 14.oktober 1999.

Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Daniel Hage, Oremandsgaard Alle 2, 4720 Præstø. Kopi af lokalkommiteens brev
vedlægges.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-51-377-65-1999. Do vedlægges.
Præstø kommune, 0sterbro 2,4720 Præstø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Præstø/ Fladså v/Dorthe Nielsen,
Hastrupvej 14,4720 Præstø.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Poul Borum, Dyremarken 13, 4720 præstø.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
I

formand



REG.Nl d7d/oo
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 370058 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 3703 58

Sk Modtaget i
ov- og Naturstvrelsen

10 JULI 2000

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

e Fredag d.7. juli 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s.19/2000 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 7.september 1976
om fredning af arealer ved Jungshoved fjord til opførelse af en 240 m2stor lade til erstatning
for 2 eksisterende udlænger på matr. nr. 9a Jungshoved Hgd., Jungshoved , Hovmarken 3,

Der fremlagdes :

Brev af7.juni 2000 2000 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-21-377-11-2000.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.

e Det er et vilkår, at de 2 udlænger nedrives i forbindelse med opførelsen af laden.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jfr.
naturbeskyuelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

1
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger.Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 7.juli 2000.

~~

formand

Udskrift er sendt til:
Lone Nielsen, Bøged Strandvej 8, 4720 Præstø.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Præstø kommune, 0sterbro 2,4720 Præstø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Præstø/Fladså, c/o Dorthe
Nielsen,Hastrupvej 14, 4720 Præstø.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Poul Borum, Dyremarken 13, 4720 Præstø.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

1



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
TIL 55 361726
Telefax 55 361710

Modtoget f
Skov" l)Q' NduFlltYl'olllon

~ 7 JUNI 2006

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Mandag den 26.juni 2006 foretog es på dommerkontoret af formanden, dommer Ulf
• Andersen:

Fr.s. 2312006 Sag om opførelse af en til to sheltere og etablering af prImItIv
teltslagningsplads på ejendommen matr. nr. 6a og 6 f Sandvig by, Mern ca. 300 meter nord
for Sandvig. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 7. september
1976 om fredning af arealer ved Jungshoved fjord. Det hedder specielt om ejendommen:
". .. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de for den rekreative udnyttelse
nødvendige faciliteter efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet".

Der fremlagdes brev af 5. maj 2006 med bilag fra Storstrøms amt, sagsnr. 06-002470.
Mail af 23.juni 2006 fra lokalkommiteen af Danmarks Natturfredningsforening, hvorefter
der ikke er bemærkninger til det ansøgte.

Nævnets formand har telefonisk drøftet sagen med nævnets øvrige medlemmer.

• Da nævnets medlemmer er enige om, at det ansøgte er i overensstemmelse med fredningen,
godkendte fredningsnævnet det ansøgte.

,

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.

S1v~-}'1,l- 0:) z?ii,



Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, '1å
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Fredningsnævnet for Storstrøms amt den 26.juni 2006.

~An~I. formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Langebæk, c/o Erik Rasmussen,
Skånningevej 55, 4773 Stensved.
Falster Statsskovdistrikt, Hannenovvej 20, 4800 Nykøbing Falster.
Langebæk kommune, Østergårdsstræde 1 A, 4772 Langebæk.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Louise Herløv, Kirsebærvej 9, 4773 Stensved.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby .

•

•

http://www.nkn.dk


RE6.NR.
Modtaget i

Skov- nI? Naturstyrelsen

26 APR. 2007

C~~NBrt.S.. ,t\.l- ,. Fredningsnævnet for Svdsjælland,
Møn, lolland og Falster

Vestenborgs Alle 8, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54848015
Fax 54848001

E-mail: nykobing@domsto1.dk

Den 25. april 2007

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR FREDNINGSNÆVNET I SYDSJÆLLAND, MØN, LOLLAND OG
FALSTER

Onsdag den 25. april 2007 foretoges :

Fr.s. 37/2007: Sag om opførelse af 6 x 12 meter stort maskinhus på
ejendommen Hovmarken 2, 4720 Jungshoved Hgd.og fr.s. 39/2006: Sag om
opførelse af et 10 m20g 2 meter højt fårehus samme sted. Ejendommen er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. september 1976. Ifølge
afgørelsen må ejendommen ikke bebygges. Dette gælder dog ikke de for
driften af bestående brug nødvendige bygninger, når disse opføres i
umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger.

Ad fr.s. 3712006 fremlagdes brev af 23. oktober 2006 med bilag fra
Storstrøms amt og ad fr.s. 3912006 fremlagdes brev af 6. november 2006
med bilag fra samme.

Henning Elsmark, lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening i
Vordingborg har telefonisk oplyst, at foreningens bestyrelse ikke har noget at
bemærke til det ansøgte.

Nævnets medlemmer har drøftet sagerne.

Med hensyn til fr.s.3712006 er der enighed om at godkende det ansøgte. Der
er herved taget hensyn til, at der er tale om genopførelse af et tidligere
maskinhus, at ejendommen har status som landbrug og at maskinhuset skal
benyttes til opbevaring af traktor, redskaber og lignende.

Godkendelsen er betinget af, at areal~t maksimalt udgør 6 x 12 meter, at
huset placeres samme sted som den nedrevne driftsbygning og opføres i
samme stil som ejendommens nylig renoverede bygninger jf. amtets tilladelse
af 23. oktober 2006.

2'1-2J,OO
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Med hensyn til fr.s. 3912006 er der enighed om at meddele dispensation fra
ovennævnte fredningsafgørelse til det ansøgte. Der er ved afgørelsen taget
hensyn til, at der er tale om et skur af beskeden størrelse, at skuret anbringes
ved en træbevoksning, at fåreholdet må antages at være af positiv betydning
for plejen af engen, hvor skuret skal placeres, og at der efter
dyreværnslovgivningen er krav om læskur .

Godkendelsen er betinget af, at husets maksimale størrelse og højde er på
henholdsvis 10 m20g 2 meter, at huset placeres i en lille træbevoksningnord
for strandengen, jf. kortbilag, og at det bestående foderhus til fasaner fjernes
eller indgår i fårehuset. Det er endvidere et vilkår, at fårehuset skal fjernes,
når fåreholdet ophører.

Nævnets tilladelser bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år jf.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. Nævnets afgørelser vedrører alene
ovennævnte fredningsafgørelse. Opførelse af maskinhuset og fårehuset kan
således kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelser kan hver for sig inden 4 uger efter denne udskrifts
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K af de i Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer,
myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for
for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender
klagen.

Afgørelserne må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet
rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet
bestemmer andet.

Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en
opkrævning på gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk .

Fredningsnævnetfor Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 25. april 20
07.
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~=::
formand

Udskrift er sendt til:

Mikael Pingel, Hovmarken 2,4720 Præstø.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Vordingborg, c/o Tue
Mørk, Liljevænget 3,4750 Lundby.
Vordingborg kommune, Postboks 200,4760 Vordingborg.
Miljøcenter Nykøbing F, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Jørn Klemmensen, Grundtvigs Alle 20,4760 Vordingborg.
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57,4780 Stege.













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 23. maj 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10,stk. 5 forretningsorden
for fredningsnævn:

FS 38/11 Ansøgning om tilladelse til at opføre en 64 m2 stort maskinhus på matr. nr. 9a Jungshoved
1-lgd., Jungshoved, Hovmarken 3, 4720 Præstø. Det areal, der ønskes bebygget, er til dels omfattet
afOverfredningsnævnets kendelse af7.september 1976. Ifølge kendelsen er bebyggelse ikke tilladt.
Undtaget fra forbuddet er bygninger, der opføres i umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger.
Tegning og situationsplan skal dog forelægges nævnet til godkendelse.

Der fremlagdes:
Mail af 4. november 2011 med bilag fra Storstrøm Natur.

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 det ansøgte byggeri er omfattet af ovennævnte
undtagelsesbestemmelse, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den fremlagte tegning og
situationspian. Formanden godkendte derfor på nævnets vegne, at der opføres et maskinhus, som
ansøgt.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder,

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens §
66,stk. 2.

Kirsten Linde

formand

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoneering).



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 miljø, og
7)Iandsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen
med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. (Du Mr kopi af nævnets brev til Natur-
og Miljøklagenævnet).
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr til
nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
Naturstyrelsen (navn). Du 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 gebyrordningen kan findes på Natur-
og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
I) 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 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.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. I, i naturbeskyttelsesloven.

~~ng~æviietydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 23. maj 2012.

Kirsten inde
formand

Udskrift er sendt til:

Lone Nielsen og Bo Rasmussen, Bøged Strandvej 8, 4720 Præstø.
Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm
Miljøcenter Nykøbing Falster, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Martin Westergaard
Vordingborg kommune









Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 5. februar 2018  
 
 
FN-SSJ  45-2017 Ansøgning om opførsel af shelter, muldtoilet og hønse-
gård på Nordvej 23, 4735 Mern, matr.nr. 6a Sandvig By, Mern. 
 
Vordingborg Kommune har den 20. oktober 2017 videresendt en ansøgning 
fra Sørine Mari-Anne Gejl, der ejer ovennævnte ejendom, om dispensation 
fra Overfredningsnævnets kendelse af 7. september 1976 om fredning af are-
aler ved Jungshoved Fjord. 
 
Formålet med fredningen er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte 
landbrugs- og kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter 
over området. Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 2 i Overfredningsnævnets 
kendelse) skal bebyggelse ikke være tilladt. Større ombygning af og tilbyg-
ning til eksisterende bygninger må kun foretages med nævnets godkendelse. 
Ifølge § 3 må opstilling af blandt andet skure og boder og andre skæm-
mende indretninger ikke finde sted. 
 
Ifølge en for den pågældende ejendom særligt gældende bestemmelse er of-
fentligheden tillagt adgang til færdsel og ophold på ejendommen efter regler 
fastsat af Miljøministeriet, og fredningen skal ikke være til hinder for etab-
lering af de for den rekreative udnyttelse nødvendige faciliteter efter forud 
indhentet godkendelse af fredningsnævnet. 
 
Området ligger inden Natura 2000-område nr. 168, fuglebeskyttelsesområde 
nr. 89 og habitatområde nr. 147. 
 
Ejeren, der oplyser at drive traktørstedet ”Gæsteriet” på ejendommen ved 

Sydsjællandsleden, søger om tilladelse til at opføre et shelter i naturmateria-
ler med grønt tag på 3x3 m, et muldtoilet på 1,2x,12 m og en hønsegård på 
2x16 m til 7-9 høns. Den planlagte placering fremgår af en plantegning ved-
hæftet denne afgørelse. 
 
Vordingborg Kommune har tilsluttet sig ansøgningen. Miljøstyrelsen har i 
en udtalelse af 8. november 2017 vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre 

 



en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området el-
ler medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste-
områder for de dyrearter, jf. habitatdirektivet. 
 
Fredningsnævnet finder det på det foreliggende grundlag tvivlsomt, om det 
ansøgte er omfattet af den nævnte særlige bestemmelse om offentlighedens 
adgang til og opførelse af rekreative faciliteter i den forbindelse. 
 
Det må imidlertid anses for utvivlsom, at det ansøgte ikke strider mod fred-
ningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 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 bekendtgørel-
sen. 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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 5. februar 2018.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
 
 
 



 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 5. februar 2018  
 
 
FN-SSJ  37-2017 Ansøgning om etablering af seks søer mv. om dispensa-
tion til etablering af seks søer og oprensning af to søer på Oremands-
gaard, Kragevig, i Vordingborg Kommune. 
 
Vordingborg Kommune har den 5. september 2017 videresendt en ansøgning 
fra Amphi-Consult ved Peer Ravn på vegne af ejeren August Hage, Ore-
mandsgaard, om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 7. sep-
tember 1976 om fredning af arealer ved Jungshoved Fjord. 
 
Formålet med fredningen er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte 
landbrugs- og kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter 
over området. Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 8 i Overfredningsnævnets 
kendelse) må terrænformerne ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 
Der må ikke foretages opfyldninger i noret, lave arealer må ikke afvandes, 
og å- og bækløb må ikke rørlægges. 
  
Der søges om tilladelse til at oprense to søer og anlægge 6 nye søer på Ore-
mandsgaards arealer ved Kragevig. Placeringen fremgår af et luftfotografi 
vedhæftet denne afgørelse, idet bemærkes, at nr. 5 og 6 er de bestående søer, 
der skal oprenses, sø nr. 8 udgår af ansøgningen og sø nr. 9 flyttes nogle få 
meter mod vest, så den kan graves udenfor en beskyttet strandeng. Det op-
gravede materiale anbringes på tilstødende arealer, hvor det udjævnes og 
indpasses i områdets naturlige topografi. I forbindelse med oprensningen 
skal de to bestående søer pumpes tomme for at eliminere fisk, og der skal 
etableres en lav bred jordvold ved sø nr. 5 for at forhindre tilvandring af 
fisk. 
 
Området ligger inden Natura 2000-område nr. 168, fuglebeskyttelsesområde 
nr. 89 og habitatområde nr. 147. 
 
Formålet med søerne er at støtte arterne stor vandsalamander, løvfrø, spids-
snudet før og springfrø, som er omfattet af habitatdirektivet. 
 
Vordingborg Kommune har tilsluttet sig ansøgningen. Miljøstyrelsen har i 
en udtalelse af 8. november 2017 vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre 

 



en væsentlig negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området eller påvirke yngleområder for arter, jf. habitatdirektivet. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler frednings-
nævnet herefter tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 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 bekendtgørel-
sen. 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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  

http://www.naevneneshus.dk/
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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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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 5. februar 2018.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Amphi-Consult 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 4. april 2018  
 
 
FN-SSJ  51-2017 Ansøgning om tilladelse til etablering af to søer og ud-
videlse af en sø på matr.nr. 22 a Tjørnehoved by, Allerslev, Jungshoved-
vej, Præstø, i Vordingborg Kommune. 
 
Vordingborg Kommune har den 12. december 2017 videresendt en ansøgning 
fra Amphi-Consult ved Peer Ravn på vegne af ejerne, Annabeth Hoffmann 
og Klaus Andersen, om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 
7. september 1976 om fredning af arealer ved Jungshoved Fjord. 
 
Formålet med etableringen af søerne er at støtte arterne stor vandsalaman-
der, løvfrø, spidssnudet før og springfrø, som er omfattet af habitatdirekti-
vet. 
 
Formålet med fredningen er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte 
landbrugs- og kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter 
over området. Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 8 i Overfredningsnævnets 
kendelse) må terrænformerne ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 
Der må ikke foretages opfyldninger i noret, lave arealer må ikke afvandes, 
og å- og bækløb må ikke rørlægges. 
  
Der søges om tilladelse til at etablere to søer og udvide en sø på ejendom-
men med placering (den røde prik) som på nedenstående kort: 
 

 
 
  
Vordingborg Kommune har tiltrådt ansøgningen. 
 

 



Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler frednings-
nævnet herefter tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets 
vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5, uden besigtigelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 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 bekendtgørel-
sen. 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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  
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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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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 4. april 2018.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Amphi-Consult 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 6. juli 2018  
 
 
FN-SSJ  05-2018 Ansøgning om lovliggørende dispensation til byggeri på 
Smidstrupvej 12, 4720 Præstø, matr.nr. 8 a Smidstrup Hovgårde By, Ski-
binge. 
  
Vordingborg Kommune har den 13. marts 2018 på vegne af Bent Esben Sø-
rensen, der ejer ovennævnte ejendom, søgt om dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 7. september 1976 om fredning af arealer ved 
Jungshoved Fjord. 
 
Ansøgningen drejer sig om de seks bygninger markeret med rødt og den 
med grønt markerede bygning på 34 kvm., der er vist på nedenstående luft-
foto. Bygningerne er opført nuværende ejer og af tidligere ejere af ejendom-
men.  
 

 



 
 
Formålet med fredningen er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte 
landbrugs- og kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter 
over området. Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 2 i Overfredningsnævnets 
kendelse) skal bebyggelse ikke være tilladt. Større ombygning af og tilbyg-
ning til eksisterende bygninger må kun foretages med nævnets godkendelse. 
Ifølge § 3 må opstilling af blandt andet skure og boder og andre skæm-
mende indretninger ikke finde sted. 
 
Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke 
vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste-
områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnet har den 18. juni 2018 foretaget besigtigelse med deltagelse 
af ejeren og repræsentanter for Vordingborg Kommune og Danmarks Natur-
fredningsforening. 
 
Under besigtigelsen tilkendegav ejeren at være indstillet på et vilkår om 
tinglysning af en deklaration om bevaring af det nuværende plantebælte om-



kring ejendommen som betingelse for dispensation. Ejeren oplyste i den for-
bindelse under alle omstændigheder at ønske bevaring af plantebæltet på 
grund fuglelivet i plantebæltet og afskærmningen af ejendommen, og at han 
er indforstået med i givet fald at afholde udgiften til en deklaration. 
 
Naturforvalter Jens Birk-Møller, Vordingborg Kommune, tilkendegav, at 
kommunen er indforstået med at bistå ejeren med udarbejdelse og tinglys-
ning af en deklaration om bevaring af plantebæltet. 
 
Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening kunne heref-
ter tiltræde ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen, at de med rødt markerede byg-
ninger A, B og drivhuset og den med grønt markerede bygning på 34 kvm., 
der alle ligger tæt omkring stuehuset, ikke påvirker landskabets karakter el-
ler udsigten over det fredede område. Fredningsnævnet meddeler derfor 
tillladelse til disse bygninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Udhuset (læskuret til heste) på 36 kvm. og foder- og materialeskuret er ca 
2,25 m høje og ligger ca 20 m fra den øvrige bebyggelse på ejendommen. 
Udhuset og skuret kan under de nuværende forhold på grund af plantebælte 
omkring ejendommen ikke ses udefra, men vil efter fredningsnævnets opfat-
telse kunne påvirke landskabets karakter og udsigten over det fredede om-
råde, hvis plantebæltet forsvinder. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation også til udhuset/læskuret 
til heste og foder- og materialeskuret, men på vilkår, at ejeren tinglyser en 
deklaration om bevaring af et plantebælte som det nuværende omkring ejen-
dommen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet bemyn-
diger Vordingborg Kommune til at forhandle det nøjagtige indhold af dekla-
ration – herunder eventuel angivelse af plantebæltets højde, omfang og be-
liggenhed og eventuelle krav til arten af planter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 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 bekendtgørel-
sen. 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: 
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• 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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 6. juli 2018.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Nævnsmedlem Erling B. Nielsen 
Nævnsmedlem Tina Noregren Jørgensen 
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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 28. februar 2020 

FN-SSJ-22-2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af café med ud-
vendig trappe på Nordvej 23, 4735 Mern, matr.nr. 6a Sandvig By, 
Mern.

Vordingborg Kommune har den 2. september 2019 videresendt en ansøg-
ning fra Sørine Mari-Anne Gejl, der ejer ovennævnte ejendom, om dispen-
sation fra Overfredningsnævnets kendelse af 7. september 1976 om fredning 
af arealer ved Jungshoved Fjord. 
 
Det fremgår af en ansøgningen vedhæftet projektbeskrivelse, at der i forbin-
delse med etableringen af caféen på et tidligere høloft ønskes indrettet en 
”suite” med glasparti i gavlen mod øst med dobbeltdøre øst og en balkon 
med udvendig trappe, jf. følgende skitser:

Vordingborg Kommune har i forbindelse med fremsendelsen af ansøgningen oplyst, at kommunen 
har meddelt landzonetilladelse til det ansøgte, at Planklagenævnet har hjemvist sagen til fornyet 
behandling, specielt til vurdering om det ansøgte kan skade flagermus, som EU-beskytte arter (så-
kaldte bilag IV arter), og at kommunen er sindet af meddele en ny landzonetilladelse på vilkår, der 
sikrer flagermusene. Sådanne vilkår kan ifølge kommunen være følgende:



1. Arbejdet skal påbegyndes i perioden 1. maj–1. juni eller 
i perioden 1. september til 1. oktober, hvor flagermus er 
aktive og uden unger.
2. Dokumentation/en erklæring fra vildtkonsulenten eller et 
akkrediteret firma om, at der ikke er flagermus i bygnin-
gen, vil medføre, at ovennævnte vilkår (1.) bortfalder.

Formålet med fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 7. septem-
ber 1976 er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte landbrugs- og 
kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter over området. 
Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 2 i Overfredningsnævnets kendelse) skal 
bebyggelse ikke være tilladt. Større ombygning af og tilbygning til eksiste-
rende bygninger må kun foretages med nævnets godkendelse. Ifølge § 3 må 
opstilling af blandt andet skure og boder og andre skæmmende indretninger 
ikke finde sted.

Området ligger inden Natura 2000-område nr. 168, fuglebeskyttelsesområde 
nr. 89 og habitatområde nr. 147.

Fredningsnævnet bemærker for en ordens skyld, at indvendig indretning af 
eksisterende bebyggelse ikke forudsætter fredningsnævnets dispensation 
eller godkendelse, men at nyindretningen af den østvendte gavl med et nyt 
glasparti med dobbeltdøre, ny balkon og ny udvendig trappe må anses for en 
større ombygning eller tilbygning, der kræver fredningsnævnets godkendel-
se.

Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, godkender fred-
ningsnævnet herefter det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 
fredningskendelsens § 2.

Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse, at det ansøgte ikke kan anta-
ges at indebære forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller bety-
delige forstyrrelser for arter omfattet af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, 
såfremt tilladelsen betinges af de af Vordingborg Kommune ovenfor anførte 
”flagermusvilkår”. Det er derfor en betingelse for fredningsnævnets godken-
delse, at

1. Arbejdet påbegyndes i perioden 1. maj–1. juni eller i pe-
rioden 1. september til 1. oktober, hvor flagermus er aktive 
og uden unger.
2. Dokumentation/en erklæring fra vildtkonsulenten eller et 
akkrediteret firma om, at der ikke er flagermus i bygnin-
gen, vil medføre, at ovennævnte vilkår (1.) bortfalder.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigel-
se 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 bekendtgørel-
sen. 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 væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

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.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 28. februar 2020. 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Vordingborg 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 29. juni 2020 

FN-SSJ-33-2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filte-
ranlæg på Nordvej 23, 4735 Mern, matr.nr. 6a Sandvig By, Mern.

Vordingborg Kommune har den 22. oktober 2020 videresendt en ansøgning 
fra Sørine Mari-Anne Gejl, der ejer ovennævnte ejendom beliggende inden 
for fredningen af arealer ved Jungshoved Fjord. Overfredningsnævnets ken-
delse af 7. september 1976
 
Det fremgår af ansøgningen, at det beplantede filteranlæg er en del af et 
spildevandsanlæg, der leder husspildevand fra ejendommen til en ny bund-
fældningstank på 4,0 m3, videre til det beplantede filteranlæg på 8 m2 (tag-
rør eller iris i anlægget, som bliver ca. 1-2 m høje), inden spildevandet ledes 
via dræn til Bøgestrømmen. Filteranlægget skal placeres umiddelbart øst for 
ejendommens gårdsplads (mod Sandvigvej). Der er i forbindelse med an-
søgningen fremsendt nedenstående fotografi af et tilsvarende beplantet filte-
ranlæg:

Formålet med fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 7. septem-
ber 1976 er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte landbrugs- og 
kystarealer med strande og mosedrag og med vide udsigter over området. 
Ifølge fredningsbestemmelserne (§ 2 i Overfredningsnævnets kendelse) skal 
bebyggelse ikke være tilladt. Større ombygning af og tilbygning til eksiste-
rende bygninger må kun foretages med nævnets godkendelse. Ifølge § 3 må 



opstilling af blandt andet skure og boder og andre skæmmende indretninger 
ikke finde sted.

Fredningsnævnet finder, at et filteranlæg som det pågældende ikke kan an-
ses for en større ombygning eller tilbygning til de eksisterende bygninger, 
hvorfor filteranlægget kan etableres uden fredningsnævnets dispensation el-
ler godkendelse.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigel-
se 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 bekendtgørel-
sen. 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

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 29. juni 2020.

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Vordingborg 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 4. september 2022  
 
 
FN-SSJ-58-2021 Ansøgning om dispensation til anlæg af en sø på ejen-
dommen matr.nr. 33b Ammendrup By, Allerslev, Smidstrupvej 8B, 4720 
Præstø. 
 
Vordingborg Kommune har den 1. december 2021 videresendt en ansøgning 
fra advokat Kristian Nørgaard om dispensation fra fredningen af Jungsho-
ved, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 7. september 1976, til anlæg af en 
sø ved afgravning og fordeling af de afgravede materialer over et større 
udenoms areal på ejendommen matr.nr. 33b Ammendrup By, Allerslev. 
 
Søens ønskes placeret således: 
 

 
 
 
Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at det pågældende areal for 10 
år siden blev ryddet for syg askeskov. Et egentligt moseområde/ellesump 
foran og bagved arealet, hvor den ny sø vil blive placeret, vil ikke blive på-
virket af etableringen af den ny sø. Det opgravede materiale skal fordeles 
over et større udenoms areal. 
 
Formålet med fredningen er at bevare landskabets karakter af åbne, uberørte 
landbrugs- og kystarealer, med strande og mosedrag, samt de vide udsigter 
over området. Efter fredningsbestemmelsernes § 8 må terrænformerne ikke 
ændres ved afgravning eller opfyldning. 

 



 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 168 ca. 1,5 km fra den ansøgte sø. 
 
Vordingborg Kommune har oplyst, at der i 2017 er registreret flere flager-
mus arter. Det er Vordingborg Kommunes vurdering, og at det ansøgte ikke 
vil medføre forringelser af levesteder for beskyttede arter. Vordingborg 
Kommune har yderligere oplyst, at der skal friholdes et 10 m bredt arbejds-
bælte fra det offentlige vandløb Vasebækkens kronekant samt at jord fra 
søen ikke må blive jævnet ud ned mod vandløbet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger til det an-
søgte. 
 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte sø ikke strider mod fredningens for-
mål og ikke kan antages at medføre nogen forringelse for de interesser, der 
er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. Det er et vilkår for dispensa-
tionen, at den ny sø friholder Vasebækken som anført af Vordingborg Kom-
mune. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til anlæg af søen, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Fredningsnævnet beklager sagsbehandlingstiden. 
 
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 bekendtgørel-
sen. 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 

http://www.naevneneshus.dk/


 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Advokat Kristian Nørgaard 

http://www.naevneneshus.dk/
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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 17. januar 2023  
 
 
FN-SSJ-54-2022 Anmodning om dispensation ombytning af shelter til 
Malberg-vogn Gæsteriet 23, Sandvig, 4735 Mern 
 
Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet af stedfortræder for formanden Mo-
gens Pedersen og nævnsmedlemmerne Erling B. Nielsen (statsligt udpeget) 
og Mai Birch Holst (udpeget af Vordingborg Kommune) 
 
Christian B. Mikkelsen og Sörine Gejl, der ejer matr. nr. 6 a, Sandvig by, 
Mern, søgte den 6. september 2022 fredningsnævnet om dispensation til at 
opstille en mini-kopi af skuespilleren Peter Malbergs sommerresidens, som i 
årtier havde stået på ejendommen. 
 
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 19. december 2022. 
 
Til stede ved besigtigelsen var for ejerne Sörine Gejl og for Vordingborg 
Kommune, Natur og Vandløbsmedarbejder Mads Lillelund. 
Miljøstyrelsen var indkaldt, men ikke repræsenteret, men har afgivet hø-
ringssvar jf. nedenfor. 
Danmarks Naturfredningsforening og lokalforeningen af samme, Friluftsrå-
det og Region Sjælland var indkaldt, men var ikke repræsenteret og har ikke 
ytret sig på anden måde. 
  
Forud for besigtigelsen havde ejerne i en mail af den 24. november anmodet 
om at få ophævet fredningen på deres matrikel. Under besigtigelsen blev 
ejerne gjort bekendt med naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 5, hvorefter en 
delvis ophævelse af en fredning kun kan foretages efter reglerne om gen-
nemførelse af fredninger. Anmodningen om delvis ophævelse af fredningen 
kunne derfor ikke behandles under denne sag. 
 
Det tog ejerne til efterretning. 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af den 28. marts 
1974 samt Overfredningsnævnets afgørelse af den 7. september 1976 om 
fredning af Jungshoved. 
 

 



I ansøgningen beskrives vognen således: 
 
”… Vognen måler 244x364 som er næsten det samme som shelteret, som 
allerede har tilladelse til opstilling. Da nabolaget har ændret sig markant, 
ønsker vi at kunne tilbyde overnattende cykelturister, at kunne lukke af pga. 
nabostøj, nattekørende robotplæneklipper mv. som ellers har været til gene 
for vores overnattende gæster. Derfor vil vi fjerne shelteret og i stedet op-
sætte Malberg-vognen. Vognens udtryk vil falde ind i landskabet og med-
virke til at bevare den Morten Korchske stemningen fra en svunden tid i 
Sandvig. Udvendigt træværk er Terracotta farvet med sort tagpap. Vinduer 
og Døre er malet æggeskalsfarvet. Indvendigt træværk er malet æggeskal og 
sart grøn perlestaf….” 
 
Ved Fredningsnævnets afgørelse af 5. februar 2018 fik ejerne dispensation 
til at opstille det shelter, der omtales. Shelteret er opstillet. 
 
Miljøstyrelsen har i et høringsbrev af 1. december 2022 udtalt 
 
… 
Vedr. fredningsbestemmelser: 
 
Af overfredningsnævnets afgørelse fremgår det yderligere at: 
"Overfredningsnævnet afholdt besigtigelse med efterfølgende forhandling 

den 18. oktober 1974 med deltagelse af de ankende samt repræsentanter for 

Danmarks Naturfredningsforening og de offentlige myndigheder. I forbin-

delse hermed besigtigedes en af miljøministeriet under fredningssagen er-

hvervet ejendom, matr.nr. 6 a, Sandvig, som grænser op til fredningen, og 

som på grund af offentlig erhvervelse tidligere var udgået af fredningssa-

gen." 
 
"Overfredningsnævnet vedtog herefter ved en flertalsbeslutning at stadfæste 

den af fredningsnævnet gennemførte fredning med nedenstående mindre æn-

dringer. ..." 
"Fredningens omfang. Fredningskendelsens grænser tiltrædes, dog således 

at den ovenfor nævnte ejendom matr.nr. 6 a og 6 f, Sandvig, af areal 17,78 

ha - med ministeriets indforståelse - inddrages under fredningen, samt ....." 
 
"a. Generelle bestemmelser.  
§ 1 De fredede arealer skal - med nedennævnte undtagelser - bevares i de-

res nuværende tilstand, således at landskabets karakter af åbne, uberørte 

landbrugs- og kystarealer, med strande og mosedrag, samt de vide udsigter 

over området bevares.  
§ 2. Bebyggelse skal ikke være tilladt. Dette gælder dog ikke de for driften 

af bestående brug nødvendige bygninger, når disse bygninger opføres i 

umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger. Tegning og situationsplan 

skal forinden påbegyndelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse. 

Større ombygninger af og tilbygning til eksisterende bygninger må ligeledes 

kun foretages med nævnets godkendelse.  
§3: Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre 

skæmmende indretninger må ikke finde sted. Læskure, driftsøkonomisk nød-

vendige for kreaturhold, kan dog tillades af fredningsnævnet." 
 



"b. Særligt vedrørende enkelte ejendomme.  
.... 
Lb.nr. 28, miljøministeriet, matr.nr. 6 a og 6 f, Sandvig.  
Der tillægges offentligheden adgang til færdsel og ophold på ejendommen 

efter regler fastsat af miljøministeriet. Fredningen er ikke til hinder for 

etablering af de for den rekreative udnyttelse nødvendige faciliteter efter 

forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet." 
 
Vedr. naturforhold 
Placeringen af vognen ligger umiddelbart uden for Natura 2000-område nr. 
168 "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund".  
 
…” 
Udover de fredningsbestemmelser, der er citeret i Miljøstyrelsens udtalelse 
gengives fra fredningens generelle bestemmelser: 
 
”… 
§ 5 Arealerne må ikke benyttes til camping, ….”  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
 
Fredningen har til formål at bevare landskabet ved at forbyde bebyggelse, 
herunder opstilling af skure mv. Det er udtrykkeligt bestemt, at camping 
ikke skal være tilladt 
 
Det er særligt for denne ejendom bestemt, at fredningen er ikke til hinder for 
etablering af faciliteter, der er nødvendige for den rekreative udnyttelse. Da 
camping udtrykkeligt er forbudt, forstår fredningsnævnet dette således, at 
der ikke hermed er givet mulighed for overnatningsfaciliteter i det fredede 
areal, men fx at muliggøre etablering af stier, opstilling af toiletbygninger, 
skiltning, skraldespande mv. 
 
Efter naturbeskyttelsesloven § 50 stk. 1 kan fredningsnævnet kun meddele 
dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod frednings formål. 
 
Opstilling af en ”Malbergvogn” vil være i strid med fredningens bestemmel-

ser om, at der ikke må opstilles skure på det fredede areal og bestemmelsen 
om, at det fredede areal ikke må benyttes til camping. 
 
Derfor bestemmes: 
 
Anmodningen om dispensation til at opstille en ”Malbergvogn” på matr. nr. 
6 a, Sandvig by, Mern tages ikke til følge. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mogens Pedersen 
Suppleant for formand af Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 



 
Klagevejledning – fredningsdispensationer  
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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen 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,  
• 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, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentlig-
gør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 hvis 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

 der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 parts-høring.  
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 17. januar 2023.  
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevnenes-hus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Mogens Pedersen 
Formandssuppleant 
 
Udskrift er sendt til: 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
Region Sjælland 
Friluftsrådet 
Vordingborg kommune 
Ansøger Sörine Gejl 
Nævnsmedlem, Erling B. Nielsen 
Nævnsmedlem, Mai Birch Holst udpeget af Vordingborg kommune 
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