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FREDNINGSNÆVNET>



SN 1211/5-0024 REG. NR. 5.4053.00.1

VIEMOSE SKOV
KALVEHAVE KYST

361 LANGE BÆK 1512 II SV

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration af 2/4 1964 (nævn - 69/66), lyst 3/4 1964, om
vilkår for dispensation fra st~and- og skovbyggelinier. Udlæg
af offentligt friareal, der ikke må beplantes og bebygges,
langs kyst samt off. adgang langs skrænt til skov..

- Afgørelse af 21/5 19911(nævn - 117/90) - afslag til ophævelse
af deklaration og godkendelse af sket bebyggelse.
Skrivelse af 27/5 1991 (nævn - 117/90) - matrikelforklaring .

•

I
MATRIKE L FORTEG NEL S E
(ajour pr. 3/ 4 19 64)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

la Kalvehave Færgegård, Kalvehave

Gældende matrikulært kortbilag: udateret

Se også REG. NR.:
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FREDNING I STORSTRØMS AMTe.F. P. U. J.nr.:

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

06-11-1974 Lokalitet: Arealer langs stranden fra
Viemose Skov til Kalvehave

69/66
Kommue: Langebæk 361
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15(2.. TI: S\I l : 20.000

Areal: • Interessezone: I

Deklaration 3. april 1964

Formål:

I&old:

Sikring af friarealer for sommerhusområdets beboere og for offentligheden.

Arealet må ikke tilplantes med træer eller bebygges, ligesom der ikke må cam-
peres, opføres boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger.
parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted undtagen på en mindre parkerings-
plads ved Kalvehave by.
Der må ikke henkastes affald på arealet.
Offentligheden har ret til færdsel til fods ad stien langs skræntens overkant
til Viemose Skov og ret til ophold og færdsel på strandarealet.

,-
Ejer: Privat
Palaleret:MiljØministeriet,

og ejeren
Henvisnino:

fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen

Reg. nr. 361 - 5
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D E K L Å R Å T I O N
-----------------------~----------

, r anledn:i.n&"af aii ministeriet. for kul turel1e anliggender har godkendt.. "' ....

'vedbæt'tede udstykmngsplm ~ nov8mber 1962, pllægger lmdertegned:. c.1i:z.-.p:re- : ~:=,
'. .. , _, J.

nør Erik Christensen, Skovlundevej: 59, Herlev som ejer a:r. dan nævn1ie·.jetdOllt,.. }':. :

ide-t der iøvrigt. henvisea til vedhæftede plan,fherved t"ølpnda serrl:~.. a~ ?~.;~..~
gældende for mig og efterfølgende ejere af o';ennævnt. m&-tr.nr~C?g p~ller : :".~.~;

heraf:, 00 o . ~o . ,':'o:~~,o.~.~~'~:;:~o
l • .ål bebyggelse på de udatykkede parc~ller mod.Vicoø. skoV skal° hold. ',f; eD(~~'
afstand til skoven på minds"t. 140- Dl. P~~lernes ~el ska1;: lloi~ ~{~:~:-~~~~~i.:,

• ..... • • ~ • - ~. "" J ~ _ '" - .... ~ _ "'.;;:", ........... :'1, - _" «-;:'0-; 1t ;'

a:!stand til skoven på mindst. 120 Dl. FriareaJ.e1å melles p&1.'Ciallem.s ~dstCe!;';: ~t~:.'
, - • • • ... ~ .. ~ "'r" - "'. -.,. _.,.... -' --.-:.~t~

og skoven skal udlægges sam et beplantningsbelt., jfr'::._~or. og trt, ~::.;~:.~~~
~ "'-- ~ ':---~- -'! ...... ~. ~ ~1. .-

der eventuelt kan udnyt-tea -til: græsning, høsle"t o.l. og 1;illadaa, wn.jd:Ul:: '.::"f;t<.,.'J

de~te brug dog.'d areal.t ikk. be~~e8 til gartn~ri o.l~·. ~''<-''- -",~;~:rf:~'::~o:~~~'!.'";'.
t ~ ~ _ _ _ ~.. ~~:/~...::--'.... -....;i~~--;.:~~,~~-:~:-'t.~

Area.1e1;mll ±kIt. tilplan-tes med.t1'8ler~.ll..r:beby~·~ cI.r~:IJI:1åi::::~:3"
~ ~ \ J J' .~; J;- :..~ .t ...... :::-t'#:".~,..~.-:;.~<~~!~:~.;.~~~

må opføres bodsr. sk:ure~ master eller ancfre slmmmende i.ndretn11:lger. C~::· ~-:"~'.
.... ! . .. ' . ~...:; .....\.{.'-.....

eller parlteri.n2;-af' matorkørwtøjer iIå ikk.. t"inde &tlid. Der _ i.1rlt.lie.;i.Stes..~.;~..:.';
. • - .• ~"-"'-T "-..: : ~.. ·~"~1·..:::·"'-.s:.")I;~'" ~ ~'---;

'affald 'Då are-als-t'. . " .,,' '... ',' --;':0 '.';;;':"~::' ...... '0 "J" ::~;-:.~"-::'~: .. ;:;:: ... ~

.... , .'; J ~. V . - •• '.' ~ t - • _ /"- ..-.".~ l"': ~~ld. ~~--..-_

Frla.rea.le1;a afgrænsning mod den langs. sIc:l.'&lD.tkanten. planlagte sti m&. kuxi _'.
• • - - """ • ".3'- ., ..... ,,;t. d'",

ske- ved: ~ almindelige markhegn. Raftehegn eller '~"".lukket hegn m& ikk.·~.~·~

vendes. ~,. _.. , ~, ._.,': ; .', .. ~.-: '-'o ~: .: ,. _ ;;..-ftii~

Umiddelbart op til grwutskellene melleDt dis~. og sltayåNal~ u~ C&; .o~,-'
. ''':;' -.- _. _:-. : - •. _ • -' ..-- ;::...•• -. -:--; ',' ...--=--:;r :'. ~~~ _._."';;: !l·_.~-:._~_ --::_~~":'-

6 crb-red"t beplantirtnpbæl-te bestående ~ å'dcf- og nctf;j:rIm~ suen; uU~. "~'~~I'. ~ , ,; ,-o " . .. ... . ,. - ' ",_ .' ....r, "0 '.~ ,;. ~."'. "' ... ..:.:;,J"'~
haig og tørsiietræ. Der' skat vær. .. ~:!Iidb~' &tstmd ~ '1. l/2 DI~_er. ~:-:

• ".:. '.- .'l .. ~ .. :~:;I>. _ ''-'-:'~1'"-' .1 ~ ... ~.~ -:~. ,,~, T_ ~ ~ ,;.. ....'+;~~..
ted.,. træer m.m." og: der akaJ; v~ t1.l-p1~"~eD.d~·tmer 1It•• ':- ~. ~·,t5..~P~~;
•• - _ • _. _" _ , -. L __ .. _ ~.",.. ~ _~ ~"'''';;,:

udplantning passende alder. Bep1antningsbelte-t.skal. ,W!re fællesareal :f"or:p&l:'-f:~;-,;
.. ~,' • • ~ .. • ", ••• _ ~ ....... ol! ·";:1;'\.

cellerne", og pasnjng og vedligeholdelse ·p4l1.vUe.e)saatl±p gr:andejere. -., r";~~4
. _ • ". ..~...r ~.:._: _..._, '... - -- :;.:.f-:t:.~~ "t:~ :'"t --,' .~... ',,;.. I _. ._ ... ~.... -.v1!f'i. ..~..... ....::....~

-ledligeholdelse at' d.t øvrige rriareal øurl:. at h.. ~ mOd' s:t:i~.p~~~~~~~
.. \..' • ';.. ..' _.... "." ~ '.. ~~ ... :0..1' .....• .' .' '. . ;::;." ,-, .-, • •....... ;.r.li~

_ ~ l~ uds'tykke.nde- eJendam. ". ~'-, ~-.~: ',.:;:'0 .. :':";- ~: <j:':,~-~;';":•. :': .f· .. ;;, ',;,:.. ,'~:tNi ,- - '.
.. ... ' ;;'., •• ' -",,",>, ... ~ - .,~. • ... !: :=t"""~"')r~'~

• 1:. ~ b~~~~~S~~.i'.å_parc~~~~·I~:~~tIt~.~.~~~~~~~o ..~~~~;;#'·
,~.!t~-~:..~ '~~~?:;'I.~j:;~~;-'~~.:~'~_:~':'-5;~:';;:;~?~~>'~...:~.,>~~:·~i~~y.~~~?;;;,~~'~:~~y;.~:r....
'~..•".' 'i' • •• 0-0'-.1: .~~,~, "'- •• ~-1i ,~ "-"'........~ ..." , . _:1~~;!:J. ;;"':"~-'}1~~~ .....!.'~.:jo! ;f;t.:'.,.., ....~:.,-.,!i."""_

".:~~....l.~-,,.., t :"~ ~ ~'r.~~~ ..., .• ~~.Al~· ;..:t;;." A:".,+ ~.e't-:..~:: :- .':i~':: <~~~~,f t .....; ';:-". ~,..~1~~;:~ .-~......~_~~~~,,--::..~..r::it. ..;.;~.~ -= '':'_",~''~~''-}~.;l.';:~.:t., ~...1.~ •• ;:.:".;.....~::~:?..u -;;..: ~o~;f.r.~· t"!'··
- -_-.-- ~.....-- ~~ ~'~-.ll1't~!!""6~' ~<._
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af' mindsi; 80 m fra. den for græsvæksi; blottede strandbred.. Mellem ~/.:"R."lt-

kanten og grundskeUena udlægges et 30 m bredt friare&l, og der .nves ':'.'-

~ntligheden adgang til a.t færdes ~d den langs skræntens ,o~erka.nt ::J l ml ....-,e

sti hen til Viemose skov. Af arealet udlægges 6 m til et b;Plantnine;:J:)æl,;e

af sammebeskaffenhed san det ovenfor under punkt 'l) nævn~e bælte, og belii--

gende op til grundskellene. Beplantningsbæltet skal være fællesareal fo,::, r~r-

cellerne, og pasning og vedligeholdelse påhviler samtlige grundejere.

Det øvrige friareal og stien langs skrænten skal på den udstykkende e-

jendoms bekostning tilsås med græs og må.iøvrigt ikke beplantes. Der ml ikke

foretag&s nogen form for bebyggeJ.se eller opføres boder, skure, master eller

andre skænmend. indretninger. Camping og parkering af motorkøretøjer mB.iL~"

finde sted. Der må ikke henkastes affald på arealet. Ved.ligeholdelse af fri-

areaJ..t, bortset fr&-beplantningabæltet, påhviler samtlige parceller at' del.

udstykkende ejendom.

Den nu eksisterende bevoksning på skrænten må ikke fældes eller på an-

den mAd. ødelægges. Dog må der anlægges højest 3 nedgange til stranden fra

skreentarealet efter forhandling med og godkendelse af' fredningsnævnet o~ ~-

der tilbørlig hensyntagen til skræntvegetationen.

3. Der gives offentligheden ~ang ti~ ~~ f~rd~~ __~-='3'_~olde sig på det på

p,l.anen viste friareal ind mod Kalv&hø.veby og på. strand ..realet nedenfor he-

le ~~.ndommCl.som vist på plan.en. -

lriarealet ind mod Kalvehave by må.ingensinde bebygges elle1' tilpla..."l-

tes~ og der må ikke opføres boder, skure, master eller andre sl::æn;:lendeind-

retninger. Arealet udlægge s og tilsås med græs på ejerens bekostning, så10Jes

a"t der ved forha.ndling med.K&.1vehaveKommune- t-ræffes af'tal.e om pasning og

vedligeholdelse.

Det på planen med "p" mærkede a.real udlægges vederlagsfri t til anven-
'--"

delse' som ~~lads for offent1_i..sheden:"

4. De udstykkede parceller må kun bebygges med eetplanhuse, og t~bevoksnin-

gen, som ikke må bestå. af popler, må ingensinde have en højde over 7 m.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende sern tut er Hinisteriet for

.Kul turelle Anliggender, Naturfr8dningsf oreningen, Naturfredningsnævnet for

Præstø Amtsrådskreds, Sognerådet samt ejeren af hovedparcellen på nærværen-

de ejendom.

Som ejer, entreprenør 3rik Christensen.
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DeXli103Deklara.tion bliver :først virksan.,. nar, uclst:i11J'..ineen effa.;::tueres';'

OVl3re~lS3tcL1.","else llled veJlClc.~e Plan og de siVIle Dispensationer, og n.0.:c
l~n:trib:~ldire~ctora.tetsApproba.tion.forelie,3er.

•

Sam Ejer.

aerll3v, dert 9. marts 1964.
Erik Christensen
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04053.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04053.00

Dispensationer i perioden: 21-05-1991



- Mod~eget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 3 t·:/\J 1r91
RE6. HR. LIO53.00

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

U D S K R I F T
AF

Ar 1991 den 21. maj foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af for-
manden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 117/90 Sag angående en på ejendommen matr. nr. 1 a
m.fl. herunder 1 fv Kalvehave Færgegård,
Kalvehave den 3/4 1964 tinglyst deklaration.

Der fremlagdes:
ee -Skrivelse af 15/11 1990 og skrivelse af 5/2 1991 fra Langebæk

kommune.

Erklæringer fra ejeren af hovedparcellen matr. nr. 1 fe Kalvehave
Færgegård, Kalvehave, Danmarks Naturfredningsforening og Landskabs-
kontoret, ifølge hvilke erklæringer det indstilles, at der alene
meddeles dispensation til godkendelse af den allerede skete bebyg-
gelse med udnyttet tagetage.

- Erklæring fra det lokalvalgte medlem hvorefter det indstilles, at
deklarationen ophæves .

• - Erklæring fra det amtsrådsvalgte medlem hvorefter det anbefales, at
der alene meddeles dispensation.

Da nævnets formand kunne tiltræde det amtsrådsvalgte medlems indstil-
ling, og da der træffes beslutning efter stemmeflertallet, nægtede
nævnet at ophæve deklarationen men meddelte dispensation fra oven-
nævnte deklaration til godkendelse af den allerede skete bebyggelse
med udnyttet tagetage.

acL
.., Miljoministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \l \ ~ - oO ~ L(
Akt. nr. '1

Ulf Andersen.
fmd. /bk
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FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNING SKRED S

Dommerkontoret
4760 Vordingborg

REG. HR. ~ O S~.O O Modtaget r
Skov~oq Naturstv~lsP-n

2 8 MAJ 1991
Vordingborg, den 27 .05 .91
J. nr. 117 /91

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

•
I

Under henvisning til nævnets udskrift af 22. maj 1991 vedrøxende
matr. nr. 1 a m.fl. Kalvehave Færgegård, Kalvehave meddeles det,
at dispensationen vedrører matr. nr. 1 fe, 1 fv og 1 fy Kalvehave
Færgegård, Kalvehave.

• ~And~

fmd. /bk

62cL
~,1iljøministeriet

_ :3kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1:L1I1:s - oo;li
Akt. nr 2.
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