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År 1962 4en l. no?ember ble? 1

Sore l. 178/1962.

Begær1ng fra tredn1ngaplanud?al,.t tor
Sore .~tl. amter om fredning 804 bebYllela. -
bort.et tra aen lan4bru, ••• S8ig. - at metre
nr. 10 ! m.fl. Val .... ,le, Harald.ted 80gn,
t11h.~end. Inger Mari. Ander ••n,

~YI J D B L S E :
Ved skøde at '1/1 1961 købte frk. Inger Marie Ander ••n

landbrug..ejendo_en matr.a.r. 10 ! Y&la ..alle by, Harald.t.a logn,
at hartkorn O ~.r. 4 akp. O tik. 2* .lb., ~.111,.a4. um14 ••1bart
••t tor Lan•••• eller Haraldate« .e, lO. d.a OS., ka14",

IrhverTel ••n skete •• d ud8tykniBI til paroelhulbyae-r1 tor
.je, og allerede ..... dag ~l.y laad1nap.kt.r Uerlow anao4et om
at iv,,-.-tte en u48t1kni~. D4an 17. tebruar e.A. anbefalede aope-

'!!lirAdet'ten at ham udarbejdede pl~," udatykn1ng af ejen4o ...n 1 20
,.roeller forUde.rhOY.dParoellen~" et Tejareal. Den 13. marta. ø.A.

" flk landinspektør Herlow efter at haye flet en overstgts4eklarat1on
t1ac1y.t ,A en uabo.~.ndo. ho. Bor. amts T'J~.aat vide, at det
_lkalate § '5-udval, intet havde _od aacen at 1n4vend •• neretter
regnede landinspektøren med, at 8agen kunne gennemføre., hvorefter
parcellerne blev udbudt til salg. Den førate pareel blev eolgt



4ea 22. april ø.'.
nen 8. juni 1961 ind.ondte. udstykning.planen til g04-

kendelse hos landbrug ••inisteriet, der aen 13/12 1961 aJprobere«e
udstykning 1 ialt 22 paroeller, beD8vnet matr.nr. 10 !0l 10 A - !A.

Den 16. e.pte.ber 1961 godkendte aatøbygningar4det udstyk-
ningsplanen pi nerUlere ana1vne vilkAr, blandt andet at .er 114.%.....j-
dede. en bebyggelsesplan. Den 'l. januar 1962 godkendte amt.bYID1ngs-
rådet en deklaration ana'endo bobYlgel.o, benyttels., beplabtn1n.
m.v., hvorat tr••gAr, at halvdelen at parcellerne 8tat •• b'bll1et .ed
helår.beboelser og halvdelen med sommerhuse. og denne deklar.tion
blev den l. februar 1962 tinglyst pA alle parceller.

Den l. juli 1961 trldte en ny fredning.lov i kraft (loy nr.
192 af 16. juni 1961). DeV tore.krev 80. noget nyt 1 en an4rin,
af rr.tningslovena § 22, at et bygeeri, 80. det påtænkte, skulle god-
kend •• at fredning.naynet. PA dette tid8punkt var 11 af de 20 ).roel-
ler 80let, og der var til hver enkelt parcel anlagt vej og 1n41.B~
vandledning (recningen for vandlednineen er dateret den 7. JuD1 1961).

Ved skrivel.e at '1/1 1962 tra landinspektør aerlow til
fredningenavnet begærede. nu nævnets lodkendele. at udstykn1n,a- og
beby,gela.splanea, idet det oplystes, at b.bYls.leen ville re.pekte-
re fredniucabælte' .04 Bar.la.ted •• , 841e4 •• at godkendelse alen.
eneked •• i ..dfer at fre4n1bc81oT.n. § 22.

I anledning at, at tredntngeplanudvalget oply.te, at en t1"14-
.1ngsPla~".r Baraldet.d 8.',~1aa4t andet omf~t*.n4. den herom-
handledr4ejtndom, var unde~d.rbejde18t, bl" -..en efter en b.~

,',:l .:.~~tigel •• eti1.:.l bero indenfor d?\, ~;,:fredntngelovens § ~2 0.-rl(/ , ",.,~4t.frist. "':
tt t;' t, \ ~ I ø.rlvel.e af 27/6 1962 Itu" tre4ntngsplant.t4valee1i .eretter
~
,I, begaret ejendOUlen fredet .04 b'bygcelee, bo:r.... t tra hTa4 •• r har

'I

tilkDytning til landbrug.driften, ••4 påstand om, at ejeren Inger
Marie Ana.r.en tilpligte. at fere ejendoamen tilbage til den tilstand,
hvor1 den betandt 81e, da bun erhvervede 4en.
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!1l st.tt. for sin pletand har fredn1ngaplanu'valget henvist
t1l, at man pi foranle4nina at rAg.antikvaren, prof ••• or Glob,
der øterkt bar 'remhaTet den bistori.ke interesse, der er knyttet
til elnen, 0l uøder hensyn t11 den atore landskabelige .k.nbed
har plbe&1ndt udarbejdel •• af en fredn1,&.plan for ar••lerne om-
kring Haraldeted 8e, 8011.n ønaker 1ndl .... t 1 en ,l'-tkt natur-
park 1 oarlde' •• lle. Ringsted OB Roskilde. Da der v1l gi Dosen tid
•• d udarbejdel ••n at 4. endelige planer, aster man, indtil d1 •••
er fardige, at ••Ce ethvert bl,..ri 1 oarldet, 80a ikke har tl1knlt-
ning t11 jordbrug8- eller akovbrug.erhvervet, etan4.et Ted re~.nlni
at en tredn1n, •••c. Der er i denne torbindeIae specielt benviat til
en forelig,ende BItt ••plan, so. oatatter den heroahandlede ejendoa
og naboejendo ... ne pA begge aider, og det bebude., at man 80m sup,le-
ment lil nerver.nde 8&. anarest vil rej.e fredningBeal vedrøren4.
di8se oaråder.

Ijeren frk. Andersen har prote.teret mod tredn1ng under hen-
Yisning t11, at ejendo ... n .l an.ea tor velegnet til pa~c.lhu.-
bebyg,.l.e, herunder somakrhulbebYI.el.e, 80. man .1 akaffe plade
til no,sn ateder. Det b•• trid •• , at 'en paroelhuakolon1 pA denne
8j_ndo. Til edela,,_ 4e. landakab_11g. skanke •• ~r lind •• 80a ••1"-

~'hu•• toratel11g •• nar. ateder o.k~taa laraldstea •• , 08 Ran er
,;:~,.l1JiCtil at ull4lerkas'ie81g r •• tr1ktio .... ~.r b.b1gI81ø~ og
f .", .'

'" "f>"~e,i.:fttn1nge:u",~bT.rdet, der ~~' fa8tsat 1 den t1n~t. t.kla-
t1on, 811 sa at der opnås et_rat muligt 8ammen~al ••• 4 lani~

Dertil kOllm ,;',::"t MJ1 ikke har ~.rhs4 tor, at de.,f'
, ,·'t sterre tredn1ncap1ant endsi,e 4e helt .tore fredn1n,8plaatr,

~'

b11ftr Isu.atart" 0l en tre4nine at ten hero.hudlet •• '••4011
ud.~ tre4nin. af aaboej.ndo ••• ne al anaea tor helt forfejlet. Ende-
lig henvises t11, at forb.re4elaerne til u4at7kninaen var al vidt
tremskredet, at mere end halvdelen at paroellerne Yar bortøolgt Ted
den ny' tredntngelova 1kratttraden, hvorfor det ikke ville være



l. Hovedparoellenø salg8verdl uden fredning
2. Keb ••uamen for de 20 paroeller, der alle er

solgt
~ ~ ,. Afholdte udgifter til udstykning, vejanlæg,

vandledning, sagtererblstand m.v. 22.667,Q8 kr,
193.448,'2 ltr.

~,
t.
!

•

rimeligt at negte planen godkendelse efter fredning.lovens § 22,
og dette ml efter ejerene opfattelse tale stærkt lmod at stand.e
planen gennem en e,entllg fredning, såfremt ikke meget vægtige
grunde - 80m savne8 i sacen - måtte tale derfor.

S4treat fredningen fremmes, kræver ejeren, frk. Ander.en,
falgende erstatning.

40.000,00 kr.

126.781,24 kr.

med tra4rat af ejendommene ansllede værdi efter
fredningen (købesummen i skødet af 31. januar
1961 var 52.700 kr.) 52.000,00 !:E.

141.448t~2 kr.
Bertil kommer paroellteberne. torskellige krav i anled-

ntng af, at kebene mA gi tilbage, af e~eren foreløbi, opgjort til
oa. 85.000.r.

lredninls,lstan4en er sterkt støttet at National.u ••• '0' Daaaark. Natufre4ninl8foreninc.
I akrivela. at 19/9 1961 tra rigsantikvaren, profes8or

V. Glob, til Danmarks Baturfre4n1DCsforen1ng he44er d.t blandt

, I

)

", '

, ~D8t v11 torstAs. atioplevelsen at alle d1a •• fort14 .. 1nder
I"'~ a,fhllqigt at de\t-dakabelise om.g1ve•• r, 0l fra et histortak-

, erafilk synspunkt' tab det, som det tr".Ar at det foranst&.nde
\ ,ndes 0& forsvare., at der udtør •• en v1dtatende tre4n1nllplan

for ~.1••• omrl4.t. Senen. store lan4akab ••stet18k. T~41.~ virker
1 eat.tlenae Irad pI baggrund at det h1atzoriske 4r... , 0l netop
sådanne sted.r har krav pi beskyttelse.

net sidst. Ara planløs. aoamerhusbygger1 har pl ry.tende
mide viet, pvor ti huse, der skal til for at ødelægge egnen Bom hel-
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hed. Det er pi heJ. tid, at en planlacniag gennemferes, 0'
jeg ml henetill., at dette planlægningsarbejde snarest tage. op."

I skrivel.e at 6. april 1962 fra Danmarks Baturfred-
ningøforen1nc t1l fredningsnævnet hedder det blandt andet:

"Arealet, der ensk•• bebygget, er stærkt skrinende
ned til Lange.e, og en bebyggel.e vil siledes vere synlig bide
tra hovedvejen og fra 8ø814en. Det vil ikke kunne undgå at virke
starkt ..... skem.ende pA det nu nesten ubererte landskaba helhe4.

Danaarks Baturfredningatoren1ng tinder derfor abledning
til indtrengende at henatille til navnet, at tilladelse til be-
byggel •• nægtes."

Danmarks Naturtredn1ngsforen1ngø lokalkoaite har atettet
udatykninga- 0« bebyggel.8.planen, soa man tinder forenelig med en
fredning i.vrigt.

So,..rl4et har fundet udetlkninl~lanen tiltalende 0& ikke
ment, at den ville edelasge landekabelige vardier, nAr blot hu.ene
bliver pane, hvorfor man har anbetalet den.

Pre4n1ngabegaringen har veret bekendtgjort 1 etatej1den4e
tor 7. juli 1962, jfr. fre4nin&slovens § 10.

Ifter det _lledes foreliggende ml der giv•• ejeren ••'hold
1, at det ikke ville være rim. list at hindre udatyknin&.- e. be-1&-
I.l••spla••• 1 medtør at frednincølovena § 22, air 'l.... ye4

f~'DDe beatemmel... itraittre4en 4en ~7 1961 Var .era end halvt rea-
"ll••ret, helt bort.et fra, at bebyggelsen 1 det omfang, den kan karak-

" ,

teri••rea ... lfkal h.lårsb .... l•• , ikke kraver nævnets god4.nd.la ••
,

I T11 den at fre4ningsplanu4valget fremsatte fre4ninca-
ring bemærke., at fredningsnævnet har fundet ejendommen fre4-

Isværdig sAvel på grund af den lan.skabelige skønbed, 80m pi
" ,J ~

It~. ,"~ at de at rigsantikvaren tr••førte hiatori.k. oplyaninger,
~ll"i',;"....k.a eom et led 1 en sterre helhed. En i.ol.ret fredning at

denne ejendom vil vare formAl.lee.



Osvenlt vil en isoleret bebYlgel •• at denne ejendoa pA
den pltenkte mAde med .n passende aløring genne. beplantning etter
nævnete optattel.. nepp. vold. va.entlig skade for den land.ka ••li,e
skønhed eller for en eventuelt koma.nde omfattende fre4ninc, 0l
der er ikke efter det oplyete knyttet h1storiak int.r •••• ep.oielt
til denne ejendom.

Da udstykningsplanen var vidt fre.akr.det ved tredn1uca-
sagens rejsning, al der ved en fredning giv •• fuld eretatning etter
udstykning.værdien. Navnet har ikke foretag.t an «rund!g prevel ••
at de fremsatte erstatningskrav, men det mA efter det tore11« •••4eti antage., at der aA ydes erstatninger, der v••entligt vil overskride
100.000 kr.

Da man ikke har absolut sikkerhed for, at en sterr-e ~red-
ning vil kunne gennemferes, og da en bebyggelse af den heromhandle4e
ejendom 80m nævnt ikke efter fredning.navnetø opfattel •• vil vo14.
vesentli! skade for en omfattende fredning. finde. en er8tatn1nc 1
den angivne sterrelsesorden uforholdsmæs8ig stor 1 forhold til,
hvad der opnl •••

Den fremsatie fredning.begarine vil derfor ikke kunne
tal.a tilfølge.

Derimod t1ndes ud.tlka~ Ol bebYBsel •••plan •• at
burde Bo.k~de8 efter fr.an1ngølo ••na § 22.

~.•• Øl e 8: ,..~' ,

for ,~. m.fl. amter t".-
"

borteet tra den .lan4brug.
<

Valeømagle -1, •• 14-

satte begærin~i~dning mod bebygBe~ -
mæesige - af e1~~;".n matr.nr. 10 o .~l.

1~\".

Der ••dde1es .~.ren. frk. Ineer M.ari' Alld..... ·•godlten4el-
ae 1 medfer at tredn1ng81ovens § 22 på 4.n af he~. u"r~.J4.d. u4-

'l

~~·'.tlkn1ng.- og bebygael •••plan.
~ Dyreborg. Ohr. Frederiksen.
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År 1964, den l~ marts, afsagde Overfredningsnævnet
følgende kendelse i sagen nr. 1634/62 vedrørende fredning af
matr.nr. lOd m.fl. Valsømagle, Haraldsted sogn.

I den af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds den
l. november 1962 afsagte kendelse hedder det~

"Ved skøde af 31/1 1961 købte frk. Inger Marie Andersen
landbrugsejendommen matr.n~. lOd Valsømagle by, Haraldsted sogn,
af hartkorn O tdr. 4 skp. O fdk. 2~ alb., beliggende umiddelbart
øst for Langesø eller Haraldsted sø, som den også kaldes.

Erhvervelsen skete med udstykning til parcelhusbyggeri
for øje, og allerede samme dag blev landinspektør Herlow anmodet
om at iværksætte en udstykning. Den 17. februar s.å. anbefalede
sognerådet den af ham udarbejdede plan om udstykning af ejendom-
men i 20 parceller foruden hovedparcellen og et vejareal. Den 13.
marts s.å. fik landinspektør Herlow eftr at have fået en over-
sigtsdeklaration tinglyst på en naboejendom hos Sorø amts vej-
væsen at vide, at det såkaldte § 35-udvalg intet havde mod sagen
at indvende. Derefter regnede landinspektøren med, at sagen kun-
ne gennemføres, hvorefter parcellerne blev udbudt til salg. Den
første parcel blev solgt den 22. april s.å.

Den 8. juni 1961 indsendtes udstykningsplanen til god-
kendelse hos landbrugsministeriet, der den 13/12 1961 approberede
udstykning i ialt 22 parceller, benævnet matr.nr. lOd og 10n•~.
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Den 16. september 1961 godkendte amtsbygningsrådet udstyh·-
ningsplanen på nærmere angivne vilkår, blandt andet at der udarbej-
dedes en bebyggelsesplan. Den 31. januar 1962 godkendte amtsbygnings-
rådet en deklaration angående bebyggslse, benyttelse, beplantning
m,v., hvoraf fremgår, at halvdelen af parcellerne agtes bebygget
med helårsbeboelser og halvdelen med sommerhuse, og denne deklara-·
tion blev den ~. februar 1962 tinglyst på alle parceller.

Den l. juli 1961 trådte en ny fredningslov i kraft (lov
nr. 192 af 16. juni 1961). Den foreskrev som noget nyt i en ændrin6
af fredningslovens § 22, at et byggeri, som det påtænkte, skulle
godkendes af f~edningsnævneto På dette tidspunkt var ~l af de 20

parceller solgt, og der v~~ til hver enkelt parcel anlagt vej og
indlegt vandledning (rec;ningen for vandJ.ec1.'1ingener dateret den 7.

juni 1961).
Ved slcrivelse af 31/1 1962 fra landinspektør Herlow til

~ fredningsnævnet begffiredesnu nævnets godkendelse af udstykninGs-

J'

og bebyggelsesplanen~ idet det oplystes, at bebyggelsen ville re-
spektere fredningsbæltet mod Ha~aldsted sø, således at godkendelse
alene ønskedes i medfør af fredningslovens § 22.

I anledning af, at fredn::'ngsplanudvalget oplyste, at en
fredningsplan for Haraldsted sø, :Jlandt andet omfattende den her·-
omhandlede ejendom, var under udarbejdelse, blev sagen efter en
besigtigelse stillet i bero indenfo~ den i fredningslovens § 22
ommeldte frist.

I skrivelse af 27/6 1962 har fredningsplanudvalget her···
efter begæret ejendommen fredet mod be:Jyggelse, bortset fra hvad
der har tilknytning til landbrugs driften , med påstand om, at eje-o
ren Inger Marie Andersen tilpligtes at føre ejendomme~ tilbage til
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den tilstand, hvori den befandt sig, da hun erhvervede den.

Til støtte for sin påstand har fredningsplanudvalget
henvist til, at man på foranledning af rigsantikvaren, professor
Glob, der stærkt har fremhævet den historiske interesse, der er
knyttet til egnen, og under hensyn til den store landskabelige skøn-
hed har påbegyndt udarbejdelse af en fredningsplan for arealerne
omkring Haraldsted sø, som man ønsker indlemmet i en påtænkt na-
turpark i området mellem Ringsted og Roskilde. Da der vil gå nogen
tid med udarbejdelsen af dE endelige planer, agter man, indtil
disse er færdige at søge ethvert byggeri i området, som ikke har
tilknytning til jordbrugs- eller skovbrugserhvervet, standset ved
rejsning af en fredningssag. Der er i denne forbindelse specielt
henvist til en foreliggende skitseplan, som omfatter den heromhand-
lede ejendom og naboejendornmene på begge sider, og det, bebudes,
at man som supplement til nærværende sag snarest vil rejse fred-
ningssag vedrørende disse områder.

Ejeren frk. Andersen har protesteret mod fredning under
henvisning til, at ejendommen må anses for velegnet til parcelhus-
bebyggelse, herunder sommerhusbebyggelse, som man må skaffe plads
til nogen steder. Det bestrides, at en parcelhuskoloni på denne
ejendom vil ødelægge den landskabelige skønhed. Der findes sommer-
huse forskellige andre steder omkring Haraldsted sø, og man er
villig til at underkaste sig restriktioner for bebyggelsen og be-
plantningen udover det, der er fastsat i den tinglyste deklaration,
således at der opnås størst muligt sammenfald med landskabet. Der-
til kommer, at man ikke har sikkerhed for, at den noget større
fredningsplan, endsige de helt store fredningsplaner, bliver gen-
nemført, og en fredning af den heromhandlede ejendom uden fredning
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af naboejendommene må anses for helt forfejlet. Endelig henvises
til, at forberedelserne til udstykningen var så vidt fremskredet,
at mere end halvdelen af parcellerne var bortsolgt ved den nye
fredningslovs ikrafttræden, hvorfor det ikke ville være rimeligt
at nægte planen godkendelse efter fredningslovens § 22, og dette
må efter ejerens opfattelse tale stærkt imod at standse planen
gennem en egentlig fredning, såfremt ikke meget vægtige grunde -
som savnes i sagen - måtte tale derfor.

Såfremt fredningen fre@nes, kræver ejeren, frk. Andersen,
følgende erstatning~
l. Hovedparcellens salgsværdi uden fredning
2. Købesummen for de 20 parceller, der alle er

solgt
3. Afholdte udgifter til udstykning, vejanlæg,

vandledning, sagførerbistand ID.V.

40.000,00 kr.

126.781,24

29.667,08
193.448,32 kr.

med fradrag af ejendommens anslåede værdi efter
fredningen (købesummen i skødet af 31. januar
1961 var 52.700 kr.) 52.000,00

____ ~41.44~,32 kr.
Hertil kommer parcelkøbernes forskellige krav i anled-

ning af, at købene må gå tilbage, af ejeren foreløbtg opgjort til
ca. 85.000 ler.

Fredningspåstanden er stærkt støttet af Nationalmuseet
og Danmarks Naturfredningsforening.

I skrivelse af 19/9 1961 fra rigsantikvaren, professor
P.V.Glob, til Danmarks Naturfredningsforening hedder det blandt
andet~

"Det vil forstås, at oplevelsen af alle disse fortids-
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minder er afhængig af de landskabelige omgivelser, og fra et
historisk-topografisk synspunkt kan det ,som det fremgår af det for-
anstående begrundes og forsvares, at der udføres en vidtgående
fredningsplan for hele søområdet. Egnens $ore landskabsæstetiske
værdier virker i enestående grad på baggrund af det historiske
drama, og netop sådanne steder har krav på beskyttelse.

Det sidste års planløse sommerhusbyggeri har på rystende
måde vist, hvor få huse, der skal til for at ødelægge egnen som
helhed. Det er på høje tid, at en planlægning gennemføres, og
jeg må henstille, at dette planlægningsarbejde snarest tages op."

I skrivelse af 6. april 1962 fra Danmarks Naturfrednings-
forening til fredningsnævnet hedder det blandt andet~

"Arealet, der ønskes bebygget, er stærkt skråner.dr;ned
til Langesø, og en bebyggelse vil således være synlig både fra
hovedvejen og fra søsiden. Det vil ikke kunne undgå at virke
stærkt skæmmende på det nu næsten uberørte landskabs helhed.

Danmarks Naturfredningsforening finder derfor anled-
ning til indtrængende at henstille til nævnet, at tilladelse til
bebyggelse nægtes."

Danmar~s Naturfredningsforenings lokalkomite har
støttet udstyknings- og bebyggelsesplanen, som man finder forene-
lig med en fredning iøvrigt.

Sognerådet har fundet udstykningsplanen tiltalende og
ikke ment, at den ville ødelægge landskabelige værdier, når blot
husene bliver pæne, hvorfor man har anbefalet den.

Fredningsbegæringen har været bekendtgjort i statstidende
for 7. juli 1962, jfr. fredningslovens § lo.

Efter det således foreliggende må der gives ejeren med-
hold i, at det ikke ville være rimeligt at hindre udstyknings-
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og bebyggelsesplanen i medfør af fredningslovens § 22, når planen
ved denne bestemmeIses ikrafttræden den 1/7 1961 var mere end
halvt realiseret, helt bortset fra, at bebyggelsen i det omfang,
den kan karakteriseres som lokal helårsbeboelse, ~kke kræver
nævnets godkendelse.

Til den af fredningsp18nudvalget f~emsatt3 f~ednin8s~
begæring bemærkes, at fredningsnævnet har fundet e jendoIili'1le:'1.fred--
ningsværdig såvel på grund af den landskabelige skønhed, som på
grund af de af rigsantilITaren frernforte historiske oplysn::"nger,
men kun som et led i en større helhed, En isoleret fredning af
denne ejendom vil være formålsløs,

Omvendt vil en j.solerr,:;tbebyggelse af denne ejendom
på den påtænkte ~åde med en passende sløring gennem beplantning
efter nævnets opfattelse Tlæppe volde væsentlig skade for den land-
skabelige skønhed eller for en eventuel kommende omfattende fred·-
ning og der er ikke efter det oplyste knyttet historj_sk interesse
specielt til denne ejendom.

])a udstykningsplanen var vidt fro~Jskredet ved f:'2dn:i.ngs-
sagens rejsning, må der ved en fredning gives fuld e~8tatning ef-
ter udstykningsværdien. Nævnet har ikke foretaget en grundig
prøvelse af de fremsatte erstatningskrav; men det ~å ~ftsr det
foreliggende antages, at der må ydes erstatninger~ der v8sentligt
vjl overskride 100.000 kr.

Da man ikke har absolut sikkerhed for, at en større
fredning vil kunne gennemføres, og da e:1.bebyggelse af den h;:'!r·-
omhandlede ejendom som nævnt ikke efter f~edningsnævnets opfat-
telse vil volde væsentlig skade fo~ en omfattende f~edning? fin-
des en erstatning i den angivne størrelsesorden ufor1l0ldsmæssig
stor i forhold til, hvad der opnåes.
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nen fremsatte fre~~ingsbegæring vil derfor ikke kunne

tages tilfølge.
nerimod findes udstyknings- og bebyggelsesplanen at

burde godkendes efter fredningslovens § 22."
Konklusionen er sålydende:

"nen af fredningsplanudvalget for Sorø m.fl. amter frem-
satte begæring om fredning mod bebyggelse - bortset fra den
landbrugsmæssige ~ af ejendommen matr.nr.lOd m.fl. Valsømagle by,
Haraldsted sogn, tages ikke tilfølge.

ner meddeles ejeren, frk. Inger Andersen, godkendelse
i medfør af fredningslovens § 22 på den af hende udarbejdede
udstyknings- og bebyggelsesplan."

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af Dan-
marks Naturfredningsforening med påstand om fredning af arealet.

Overfredningsnævnet har den 6. marts 1963 foretaget
besigtigelse og forhandlet med lodsejerne ved landsretssagfø~er
P.Thisted Knudsen, Ringsted, samt med repræsentanter for Dan-
marks Naturfredningsforening, fredningsplanudvalget for Sorø og
Præstø amter, Haraldsted-Allindemagle sogneråd, naturfrednings-
nævnet og Nationalmuseet.

Fra naturfredningsforeningens side blev fremhævet, at
man måtte nære ængstelse for, at en opretholdelse af frednings--
nævnets kendelse, hvorved byggeriet tillades, ville give anled--
ning til en bydanneIse ved søen, hvilket ville være u~eldigt,
også på grund af faren for en forurening af søen og af hensyn til
udsigten.

Af de i kendelsen anførte grunde og under hensyn til
at byggeriets placering helt ved den østlige spids af søen kun i
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mindre grad vil berøre det landskab, som udgøres af søen og
dennes nærmeste omgivelser, hvortil kommer sagens karakter af
overgangssag, kan Overfredningsnævnet tiltræde, at fredningsbe-
gæringen ikke er taget til følge. Kendelsen vil således være at
stadfæste, hvilket tidligere er meddelt de interesserede.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds den

l. november 1962 afsagte kendelse vedrørende matr.nr. 10 d m.fl.
Valsømagle, Haraldsted sogn,stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

J.Garde
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