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OVERFREDNINGSNÆVNDTS KENTIELSESPROTOKOL--------------------------------------

År 19629 den 16. marts afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af skriftlig votering følgende, k e n d e l s e
i sagen 1507/61 vedrørende dispensation fra bestemmelsen i
naturfredningslovens § 29 stk. 19for 8åvidt angår nogle grav-
høje på matr. nr. 9 ~ af KelstruP9 Kirke Stillinge sogn.

I den af fredningsnævnet for Sorø amt den 24. august
l' 1961 afsagte kendelse hedder det:

"Under denne sag har den tidligere ejer af matr. nr.
9 b Kelstrup9 Kr. Stillinge sogn9 grosserer Lisborg9 gjort
gældende, at lov 192 af 16. juni 1961 § 2 (ændring i natur~
fredningslovens § 2) om et fredet bælte på 100 meter omk~ing

.e
fredede gravhøje ikke skal komme til anvendelse på 6 fredede
gravhøje på nævnte ejendom9 idet der var udarbejdet forskel-
lige udstyknings- og bebyggelsesplaner inden lovens ikraft-
træden9 den 30. juni. Subsidiært ansøges om størst mulig
dispensation fra dette 100 meter bælte.

Dette standpunkt er tiltrådt af ejendomsselskabet matr.
nr. 9~ af Kelstrup by, Kirke Stillinge SOgn9 der ved betinget
skøde af ll. juli 1961 har erhvervet ejendomnen med udstyk-
ning for øje.
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,

Nationalmuseet har anført9 at 100 meter bæltet er

gældende uanset igangværende planer 9 og at der ikke findes

tilstrækkelig anledning til dispensation.

Der må gives nationalmuseet medhold i9 at 100 meter

bæltet må antages at være fredet ved lovens ikrafttræden

uanset igangværend8 udstykningsplaner.

Derimod finder fredningsnævnet? at disse planer 9

hvoraf 2 var indleveret til fredningsnævnet inden lovens

ikrafttræden 9 begrunder? at der i et vist omfang dispen-

seres.

Med hensyn til de to nordligste gravhøje bemærkes?

at disse er dækket af den gård? der ligger på hovedpar-

cellen9 således at fredningen ikke findes at burde udstræk-

kes længere end til de eksisterende bygninger med tilhørende

have.

Med hensyn til den tredie gravhøj 9 der ligger helt

nede i strandkanten 9 findes fredningen kun at burde udstræk-

kes til skræntoverkanten ca. 20 meter øst herfor.

Med hensyn til den fjerde gravhøj i det sydlige skel

er det oplyst? at opretholdelsen af 100 meter bæltet vil

hindre bebyggelsenpå henved en snes grunde 9 medens et 50

meter bælte kun vil hindre bebyggelsen på 4 - 5 grunde 9 jfr.

bilag 5. Der findes herefter at burde dispenser~ således 9

at det fredede bælte indskrænkes til 50 meter."

Konklusionen er sålydende:

"Lov nr. 192 af 16. juni 1961 § l må anses for gæl-

dende for matr. nr. 9 b Kelstrup.
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Der meddeles dispensation fra 100 meter bæltet om de
6 fredede gravhøje som foran beskrevet."

Kendelsen er indanket for ovorfredningsnævnet af
nationalmuseet ved en skrivelse af 21. september 19619 der
er modtaget i ovorfredningsnævnets kontor den 22. september
1961. Ved skrivelse af ll. oktober 1961 søgte nationalmuseet
hos ministeriet for kulturelle anliggender tilladelse til at

,
indanke kendelsen for overfredningsnævnet? uanset at anke-
fristen var overskredet 9 bg i skriveIso af 13. november 1961
meddelte ministeriet i medfør af naturfredningslovens § 19?
stk. 2 in fine den ansøgte tilladelse.

Kendelsen er desuden indanket for overfredningsnævnet
af Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af 13. ja-
nuar 1962.

Da nationalmuseet ikke er blandt de institutioner? der

I

af ministeriet for kulturelle anliggender er anerkendt i
henhold til naturfredningslovens § 6? er museet ikke anke-
berettiget? jfr. lovens § 199 stk. l . Da undvidere Danmarks
Naturfredningsforening først har anket efter ankefristens
udløb? og en oprojsningsbevilling i henhold til § 199 stk.
2 in fine principielt kun kan anvendes af den? til hvem be-
villingen er udstedt vil ankesagen være at afvise.

Thi bestemmes:
Anken over den af fredningsnævnet for Sorø amtsråds-

kreds don 24. august 1961 afsagte kendelse vedrørende dispen-
sation fra bestemmelsen i naturfredningslovens § 29 stk. 19



- 4 -, for så vidt angår nogle gravhøje på matr. nr. 9 E Kelstrup~
afvises.

Udskriftens rigtighed
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