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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS' AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1973 den 9/7, kl. 15,00 afholdt nævnet møde på nedennævnte ejen-
dom. Mødt var formanden dommer Worsaae og amtsrådsmedlem Albert'Peter-
sen samt det lokale medlem stadsgartner Klintø •• Der foretoges: Sag om frivillig fredning af del af

3-aa, hele 3-ab, 3-f, del af 3-b,
hele 3-c og 3-ea Iselingen Hoved-
gård og Marienlyst, Vordingborg jor-
der og hele 4-b og 4-c Græsbjerg,
Vordingborg jorder.

I
Der fremlagde s

skrivelse af 28/2 1973 fra Statses Naturfrednings- og landskabskonsu-
lent. 2 oversigtskort. skrivelse af 22/3 1973 fra Vordingborg kommune.
Skrivelse af 7/5 1973 fra fredningsplanudvalget. Skrivelse af 21/6 1973
fra Kreditforeningen Danmark. Udklip af Statstidende for den 20/2 1973
og do af Næstved Tidende for den 19/2 1973 vedrørende bekendtgørelseII, af fredningssagen. Genpart af indkaldelse.

Følgende var indkaldt:
• ejeren godsejer Mogens Wassard, mødt personligt. Danmarks Naturfred-

ningsforening mødt ved Jesper Refn og skovrider Blichfeldt. Vording-
borg kommune mødt ved W.T.Rasmussen og stadsingen~ør otterstrøm. Fred-

.. ningsplanudvalget mødt ved Thyge Andersen •• Byudviklingsudvalget ~ for
Vordingborgegnen ikke mødt •• Storstrøms amtsråd ikke mødt. Naturfred-
ningsrådet ikke mødt. Staens Naturfrednings- og landskabskonsulent
ikke mødt. SKS., Vordingborg ikke mødt. Kreditforeningen Danmark ikke
mømt. Det Wassardske familielegat ikke mødt.e



tt Ejendommen besigtigedes.
Herefter blev de fremlagte bilag gennemgået.
Ejeren vedstod fredningsbegæringen.
Repræsentanterne for Vor~ingborg kommune henholdt sig til kommunens

udtalelse af 22/3 1973.
Det oplystes, at arealerne der ønskes fredet er beliggende i land-

zone og ikke i kommunens dispositlonsplan udlagt til byzone.
Thyge Andersen henledte opmærksomheden på, at en del af arealerne•

I

I

er omfattet af legale fredningsbestemmelser.
Ejeren havde ikke noget at indvende imod at der efter deklarations-

udkastets punkt 3 angående even~el ophævelse af fredningsdeklaratio-
nen tilføjes:
"Udvidelse af den offentlige del af Drejerskovvejen og/eller det of-
fentliges overtagelse og udvidelse af den private del af Drejerskovve-
jen medfører ikke adgang for ejeren til at ophæve fredningen. Sådanne
vejudvidelser skal ikke medregnes ved udregningen af det under punkt l.
nævnte areal. Det samme gælder en eventuel udvidelse (ikke forlægning)
af vejvanen på Vordingbor~-Kalvehavevejen og anlæggelse af cyklesti
i dennes nordlige side."

,i ~~ grad,Nævnets medlemmer fandt, at området af landskabelige grunde er fred-
ningsværdigt og fandt ikke at hensynet til Vordingborg kommunes byud-
vikling på afgørefude måde taler mod en gennemførelse af fredningssagen,
idet kommunen end ikke i sin dIspositionsplan har planlagt at anvende
området til boligbebyggelse. ;,]

Nævnet fandt herefter enstemmigt, at fred~ingen bør gennemføres i
overensstemmelse med det fremlagte deklarationsudkast, dog med oven-
nævnte tilføjelse vedrørende eje~ens adgang til ophævelse af fredningen.



•
Der afsagde s herefter følgende

KENDELSE:
For at sikre de betydelige landskabelige værdier øst for Vording-

borg, således at den af overfredningsnævnet gennemførte fredning af
13/1 1965 af Marienlyst landskabeligt kædes sammen med de fredskov-

.. pligtige skove øst og nordøst for Iselingen- modtager. fredningsnævnet
for Storstrøms amts nordlige fredningskreds herved det af godsejer

a Mogens Wassard, som ejer af nedennævnte ejendomme det af ham den
6/2 1973-fremsatte fredningstilbud med ændringer som ovenfor nævnt.

Der pålægges hermed de omhandlede arealer følgende

D E K L A R A T ION :
For at sikre de betydelige landskabelige værdier øst for Vordingborg

, ,1

således at den af overfredningsnævnet gennemførte fredning af 13/1 1965
, .

af Marien1yst, landskabeligt kædes sammen med de fredskovpligtige sko-
ve øst og nordøst for Iselingen-modtager fredningsnævnet for Stor-

• strøms amts nordlige fredningskreds herved det af godsejer Mogens- .,
Wassard fremsatte fredningstilbud.

I

Der pålægges herefter de af sagen omhandlede arealer følgende fred-
, : j

ningsdeklaration:
Bebyggelse skal ikke være tilladt påoområdet, bortset fra det for

landbrugsdrift nødvendige. Eveb~ue1t landbrugsbyggeri skal forelægges
" {j

fredningsnævnet til godkendel~e~
Boder,' skure, master, trans~ørmatorstationer eller andre skæmmende

indretninger må ikke anbringes~på arealerne.
Arealerne må ikke benyttes til camping •

.tt Etablering af lossep1adser,;~i1ophugningspladser eller arealernes
Ianvendel$e til motorbaner, flyvepladser eller lignende. :må ikke finde

sted. "
Terrænformerne må ikke ændr,e~ ved afgravning eller opfyldning.
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Beplantning med løv- eller nåletræer uden for de nu træbevokseåe
arealer må ikke finde sted uden fredningsnævnets godkendelse.

Offentligheden skal have adgang til at færdes til fods ad eksiste-
rende veje og stier.

De påtaleberettigede skal uden omkostning for lodsejeren kunne for-
anledige en ønsket naturtilstand opretholdt.

Såfremt ejeren af Marienlyst ved ekspropriation eller anden offent-
ligt indgreb bliver forhindret i at drive landbrug eller tvunget til
at afst~ nogen del af det fredede areal, skal ejeren være berettiget
til at fordre fredningen ophævet og fredningsdeklarationen ~K aflyst.

Ejeren kan dog ikke forlange fredningen ophævet på grund af afstå-
else ved ekspropriation eller andet offentligt indgreb, sågremt:
l. Det areal eller summen af de arealer, som afstås i henhold til eet

eller flere~ samtidige eller successive offentlige indgreb, ikke
overstiger l ha. og

2. de under l. omhandlede arealers anvendelse ikke er i strid med
fredningens formål: at bevare de nuværende landskabelige tilstande
og , ,

3. afståelerne ikke enkeltvis eller tilsammen griber forstyrrende ind
i ejendommens drift eller i ~jerens boligforhold, have m.v ••
Udvidelse af den offentlige ,del af Drejerskovvejen og/eller det

offentliges overtagelse og udvidelse af den private del af Drejer-
skovvejen medfører ikke adgang for ejeren til at ophæve fredningen.
Sådanne vejudvidelser skal ikke medregnes ved udregningen af det under
punkt 1. nævnte areal. 1 ~, .

Det samme gælder en eventue~'udvidelse (ikke forlægning) af vejba-
nen på Vordingborg-o'KalveijBvevejen og anlæggelse af cyklesti i dennes
nordlige side.
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tt Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige
fredningskreds , ejeren , og Danmarks Naturfredningsforening.

Nærværende vil være at tinglyse på del af matr. nr. 3-aa, hele matr.
nr. 3-ab, 3-f, del af matr. nr. 3-b, hele matr. nr. 3-c og 3-ea alle
Iselingen hovedgård og Marienlyst, Vordingborg jorder og hele matr. nr.
4-b og 4-c Græsbjerg under Vordingborg jorder 1 overensstemmelse med
vedlagte kort og med virkning for nuværende og fremtidige ejere.

Kendelsen lyses forud for pantegæld og servitutter, hvorved bemærkes I

at ejendommens panthavere, ikke har pDotesteret mod fredningen.
Der tilkendes ikke erstatning i anledning af fredningssagen.
Nævnets kendelse kan indank~~ for overfredningsnævnet inden 4 uger

ee

•

fra den dag nævnets afgørelse er modtaget.

Worsaae.

Sagen sluttet.
Worsaae.

:: l

Udskriftens rigtigheaP-bekræftes, den 12-7-73 •
r. r:

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AfVtTS
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Græsbjerg under

Vordingborg købstads jorder

Iselingen hovedgård og Marienlyst
under Vordingborg købstads jorder

•
Fredningsdek/aration vedr.

MARIENLYST
Is'e/ingen hovedgård og Marien/yst samt
Græsbjerg...!.
Vordingborg kommune,
Storstrøms amtskommune,

)( )1 Signatur for ejerlagsgrænse

Malestok i 1:10000
[J""I I I I

1000100 50 o 500

Ar~aler:
Matr nr. Ejerlav

Del at3,!a Iselinoen hovedoård 00 Marienlvst.VordinQborg købstads jorder
3ab _.- _.. - _.- -'- -'- _.-

Areal efter Grafisk Antal
matriklen beregn. lodder

ca35.5ha 2 ..-
10.0938ha C;l 9.9 - l
J5.9417 . l

ea 2.9 - 2_.
1.4~14 - 1-

ea 10.5 - 2 -
9·5548 - 1
~.85?0 - 1

Sarder 1973. l,

31 •.• _.- • -'- _.- _.- -'-
Del~ _.- _.- • _.- _.- _.- _.-

3c _.- _.- • -" - _.- _.- _.-
3e•a _.- _.- - _.- _.- _.- _.-

_ 4 ~_ ~sbjergo -- _.- _.-
.,-~-----:--- . _._. _.- _.-

lal t: ea 81. 9S07 ha .
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