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Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00
Fredningen vedrører:

Lærkereden

Domme

Taksations kom miss ionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

15-09-1978

Fredningsnævnet

15-10-1974

Kendelser

Deklarationer

OVERFREDNINGSNÆVNET>

OVER FREDNINGSNÆVNET

'.

REG. NR.

~)

År 1978, den 15. september, afsagde overfredningsnæv~
net følgende
kendelse
i sag nr. 2248/74

om fredn ing a f "L ær kereden"

12 d og 12 ~, Veddinge
I skrivelse
for Vestsjællands
planudvalget

by, Fårevejle
af 26. oktober

amts nordlige

for Vestsjællands

store ejendom

matr.nr.

9~,

på opførelse

var erhvervet

til staten

af offentlighedens
blev støttet

by, Fårevej-

af et aktieselskab

og pålagt
adgang

Udvalget

med
på-

fredningsbestemmel-

til ejendommen.

af miljøministeriet,

Fred-

Dragsholm

kom-

Naturfredningsforening.

Ved kendelse
nævnet,

frednings-

for den 7,3 ha

af et motel på ejendommen.

ser til sikring
mune og Danmarks

rejste

amt fredningssag

afstået

kommune.

1973 til fredningsnævnet

fredningskreds

stod ejendommen
ningspåstanden

i Dragsholm

12 ~ og 12 e, Veddinge

le sogn, der kort forinden
henblik

sogn)

(ma tr. nr. 9 ~,

af 15. oktober

at fredningspåstanden

grund 'af de betydelige

1974 bestemte

frednings-

ikke kunne tages til følge på

omkostninger,

der ville

være forbundet

med en fredning.
Fredningsnævnets
ningsnævnet

af Danmarks

fredningens

gennemførelse.
Under sagens

staten

erhvervet

med tilslutning

kendelse

er indbragt

Naturfredningsforening

behandling

ejendommen.

påstået

ejendommen

bestemmelser

til bevaring

med påstand

for overfredningsnævnet

Fredningsplanudvalget.

fra fredningsstyrelsen,

holm kommune

for overfred-

pålagt

af den eksisterende

har

har derefter

skovstyrelsen
nærmere

om

angivne
tilstand,

og Dragsfredningsdog at

,

f

f

- 2 -

III

der skal kunne etableres
benyttelse

af hensyn

til offentlighedens

af arealet.
Efter

nævnet,

anlæg

besigtigelse

at ejendommen

af ejendommen

bør undergives

finder

følgende

overfrednings-

fredningsbestemmel-

ser:
l.

Arealernes

tilstand

og pleje: Arealerne

nu vd:rende t iIsta nd, s åledes
t Det påhviler

for at undgå
fjernes,

af nødvendige

tilgroning.
fornyelse,

Terrænændringer

i forbindelse

med fredningsnævnets

omsorg

må kun

af hensyn

med fredningsnævnets
i det omfang,

med anlæg

tierfor
bl.a.

bevoksninger

nødvendigt

må kun foretages

lut nødvendigt
eller

Eksi~terende
eller

fas 1;holdes •

plejeforanstaltninger

hvis det er forstligt

voksningens

at drage

i deres

bevares

a t la nds ka bsbilledet

fr_e,dningsmyndighederne

ved foretagelse

skal

til be-

tilladelse.
det er abso-

som nævnt

i pkt.

4,

tilladelse.

2.

Udstykning:

Der må ikke finde

udstykning

3.

Bebyggelse:

Der må ikke opføres

anden

sted.

hyh~~byggelse,

h'eitJnder

tilbygninger,
end en toiletbygning.
Fredningen er ikke til
hinder for nedrivning af den eksisterende
bebyggelse, men
ombygning,

hvorved

kun foretages
4.

bebyggelsens

med fredningsnævnets

Offentlighedens

adgang:

til arealerne.

Det påhviler

blere

der er nødvendige

nyttes

de anlæg,
bedst

ydre fremtræden

muligt

Der tillægges

offentligheden

fredningsmyndighederne

i rekreativt

må

tilladelse.

øjemed,

herunder

ikke erstatning

adgang
at eta-

for, at arealerne

af stie~.og parkeringsplads
og ve~ opstilling
ke, affaldsstativer
~g eventuel skiltning.
Der tilkendes

ændres,

kan udved anlæg

af borde,

i anledning

bæn-

af frednin-

gen.
H e r e f t e r
Ejendomm:ta matr.nr.
Fårevejle

sogn.

Påi

b e s t e m m e s:
9 ~, 12 ~ og 12 ~, Veddinge

gges p~o:~ n: ~åe:::-

~cJ~'I'~~c---C-'-'_

Bendt f\hdersen

overfredningsnævnets formand
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Adgang til stranden
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REG. HR. s-& 30

UDSKRIFT
af

KENDELSESPROTOKOLLEN
for

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS

e

AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

e
Den 15. oktober 1974 afsagdes i
Fr.j.nr. 446 A/1973

Fredning af matr.nr. 9 ~,
12 ~ og 12 ~ Veddinge by, Fårevejle sogn kaldet "Lærkereden" efter påstand fra fredningsplanudvalget

,

for Vestsjæl-

lands amt i medfør af naturfredningslovens
sålydende

K E N D E L S E:

§ l, stk. 2.

Ved skrivelse af 26/10 1973 begærede fredningsplanudvalget
Vestsjællands
fredningssag

amt efter indhentet bemyndigelse

fra miljøministeriet

rejst for ejendommen matr.nr. 9 ~, 12 ~ og 12 !Veddin-

ge by, Fårevejle
l.

for

Ejendommen

sogn med følgende påstand:
med tilhørende

2 bebyggelser

erhverves af staten

vi miljøministeriet.
2.

-•

Ejendommen

åbnes for offentlighedens

fredningsnævnet,

fredningsplanudvalget

arbejdede regler, herunder
nødvendige

adgang efter nærmere af

faciliteter

og miljøministeriet

etablering af parkeringsplads

i forbindelse

udog de

med offentlighedens

benyt-

telse af arealet.
I skrivelsen

er som begrundelse

for fredningssagens

rejsning

anført:
"at ejendommen

ud fra en landskabelig

udpr.æget fredningsværdig,
til rekreative

,

betragtning

er

at den er særdeles velegnet

formål på grund af sin beliggenhed

til kysten og sit rige indhold af varierende

ud

landskabs-

elementer og endelig, at det i det næsten udbyggede
sommerhusområde

ved Veddingestrand

er det eneste ube-

byggede areal af virkelig værdi, som kan dække et udtalt behov for at skaffe offentligheden

adgang til om-

rådet.
Med en beliggenhed

i et stort sommerhusområde

og i et udpr.æget udflugtsområde

vil ejendommen u-

tvivlsomt blive besøgt af mange mennesker,
ningsplanudvalget

vil, såfremt ejendommen

af ataten, foreslå miljøministeriet,
ene af ejendommens
hvor offentligheden

bygninger

og frederhverves

at der i den

indrettes et "minimuseum,"

kan blive informeret

om ejen-

dommens indhold af videnskabelige
fredningsplanudvalgets

interesser og om

virksomhed i Vestsjællands

amt. li
Til støtte for den begærede fredning
get fra statens naturfrednings-

foreligger en af udval-

og landskabskonsulent

indhentet ud,-

taleIse af 6/8 1973, hvori det om ejendommen hedder, at den:
lIrummer indenfor et begrænset område en rigdom af
landskabsformer,

e

e

deriblandt mod vest en istids kløft

af geologisk interessc? mod øst en mindre tilgroet
kløft samt et markant udsigtspunkt med en vid udsigt
over Stierøbugten, endvidere muligvis en ikke tidligere erkendt gravhøj, samt mange smcl{ke plantninger af
stor højde, blandt andet bøgetræer på skrænterne mod
kysten.
Endvidere befinder sig på området et stinet af

,

stor landskabelig skønhed, dette net har forbindelse
til stranden samt det bagvedliggende helt udstykkede
sommerhusområdeo Til området førcr to veje fra den i
baglandet liggende Strandgårdsvej.
Områdets rigdom på landskab og interne stinet
gør det velegnet til dagophold for turister ligesom
det vil danne et tiltrængt rekreativt område for den
massive sommerhusudstykning

der præger det øvrige Ved-

dinge, Ci området er udstykket ca.
det skønnes at

10-12000

6000

parceller og

personer tager ophold her i

sommersæsonen.
Terrænformerne,

som er de sidste på denne kyst,

er særdeles repræsentative

for de landskabsformer

der tidligere var typiske her, men som helt er ud-

viskede af veje, sommerhuse
Konsulentembedet
Fredningsplanudvalget
sag for det pågældende

og fyrretræer.

vil derfor støtte at der af
for Vestsjællands

område, som ifølge oven-

stående er af stor rekreativ
Af udtalelsen

e

og landskabelig

fremgår det endvidere,

de i zone I i fredningsplanudvalgets
teringskort

amt rejses

værdi."

at ejendommen

og konsulentens

er beliggen-

"Landskabsboni-

over Danmark 1972".

Ejendommen

tilhører ifølge tingbogen

men er d. 15/8 1973 ifølge slutseddel
plantageejer

"Filadelfia",

Dianalund,

af 11/7 1973 overtaget af

Jørgen Olsen A/S, Holbæk,

Ejendommens

areal er 7.3130 ha. Heraf er 3.0280 ha, beliggende

mellem kysten og strandbeskyttelseslinien,
vurdering vurderet til ejendomsværdi

Ejendommen

er ved 15. alm.

1.355.000 kr. heraf grundv.ærdi

1.079.400 kr.

,

Bekendtgørelse

om sagens rejsning har v.æret offentliggjort

i

Stats tidende og de lokale dagblade for d. 2/11 1973 ligesom både den
tidligere og nuværende

ejer er underrettet

herom i anbefalet

skri-

velse af 1/11 1973.
Den 27/11 1973 afholdt nævnet møde om sagen på Dragsholm Rådhus, hvortil blev indkaldt samtidig med bekendtgørelsen

om sagens

rejsning.
I mødet deltog foruden ejerne, såvel den tidligere
de, ropræsentanter
tens naturfredningsningsforening.

for fredningsplanudvalget,
og landskabskonsulent

Endvidere var underretning

sendt miljø~~nisteriet,amtsrådet,

som nuværen-

Dragsholm kommune, Sta-

og Danmarks Naturfredom mødets afholdelse

naturfredningsrådet

til-

og rigsanti-

kvaren,
Under mødet støttede Dragsholm kommune, landskabskonsulonten

og Danmarks Naturfredningsforening
Repræsentanterne

fredningspåstanden.

for kolonien "Filadelfia" erklærede, at for-

eningen efter salget ikke betragter sig som part i fredningssageno
Den nuværende ejer protesterede mod en frednings gennemførelse
og redegjorde for sine planer om at opføre et motel på ejendommen
under størst muligt hensyn til dens særlige kvaliteter, samt for
indretningen af forskellige faciliteter, der ville blive stillet til
rådighed for offentligheden, der ville få adgang til den ubebyggede

e

-

del af ejendommen mod kysten og stranden.
Under mødet redegjorde nævnets formand for, at en del af ejen~
dommen, nemlig den sydøstlige del af matr.nr. 12 ~ Veddinge by, havQc
været inddraget under en af Danmarks Naturfredningsforening

i 1960

rejst fredningssag vedrørende et større område af Veddinge bakker,
men var blevet udtaget af fredningssagen

efter aftale med naturfred ..
·

ningsforeningen i 1963 på grund af de forventede store fredningserstatninger. Forinden havde den daværende ejer ladet tinglyse en de-

,

klaration om indskrænkninger

i bebyggelses- og benyttelsesretten

i

tilfælde af udstykning, hvori blandt andet er foreskrevet en mindste
størrelse af parcellerne på

5000

alen.

Ved mødets slutning udsattes sagen for at der kunne gives lejlighod dels til en nærmere drøftelse mellem ejeren og kommunen om
ejerens planer for ejendommens fremtidige udnyttelse dels mellem eje,.
ren, miljøministeriet

og fredningsplanudvalget

om det offentliges

eventuelle køb af ojendommen.
Ved skrivelse af 10/6 197'+ kommuniceret for nævnet meddel te mil·..
jøministeriet imidlertid ejerne, hvis krav i tilfælde af statens køb
af ejendommen ville være ca.

5,7 mille kr., medens statens lignings-

direktorat på ministeriets forespørgsel havde skønnet ejendommens
handelsværdi ved en kontant købesum at være 3 mille kr., at ministe-.

riet på det foreliggende grundlag måtte afstå fra videre forhandling
om et eventuelt køb af ejendommen.
Nævnet har derefter afholdt møde på ejendommen d. 13/8 1974 med
deltagelse af ejeren og repræsentanter for fredningsplanudvalgot,
Dragsholm kommune, miljøministeriet,
landskabskonsulent,

statens naturfrodnings-

Danmarks Naturfredningsforening

og

og flere grund-

ejerforeninger i området. I forbindelse med mødet foretoges besigtigelse af ejendommen.

tt
tt

Blandt sagens akter foreli nu jfr. sagens bilag 18, kopi af
skrivelse af 11/1 1974 fra Dragsholm kommune til fredningsplanudvalget, hvori meddeles, at kommunalbestyrelsen

i et møde d. 7. sm. må-

ned påny havde drøftet spørgsmålet om fredningspåstand

og vedtaget

at frafalde at rejse fredningspåstand.
Under nævnets møde fastholdt fredningsplanudvalgets
tant den nedlagte fredningspåstand,
ministeriet, statens naturfrednings-

,

marks Naturfredningsforening

og repræsentanterne

repræsenfor miljø-

og landskabskonsuletn

og Dan-

støttede fredningens gennemførelse, me-

dens Dragsholms kommunes repræsentanter ikke kunne støtte en frednings gennemførelse under hensyn til oplysningerne om ejerons bygge-

projekt.
Ejeren protesterede påny mod en frednings gennemførelse og nedlagde påstand om en erstatning på

5,7 mille kr. Kravet er opgjort ef-

ter ejendommens v,ærdi ved en traditionel udstykning i 30-40 parceller
og en salgspris på 200.000 kr. pr. parcel, idet der ingen erfaring foreligger for at vurdere grundandelens v,ærdi for det foreliggende projekt til et motel. Dette projekt kan realiseres uden at tilladelse i
henhold til lov 267/72 om sommerhuse er fornøden.
Under nævnets rådslagning har der mellem medlemmerne været enighed om, at ejendommen besidder sådanne landskabsformer og har en sådan

beliggenhed ud til kysten, at den er i høj grad bevaringsværdig

og

velegnet som rekreativt område. 2 af nævnets medlemmer finder dog,
at omkostningerne ved den påståede frednings gennemførelse på grunc
af ejendommens høje handelsværdi vil være så store, at økonomiske
hensyn bør føre til, at en fredning ikke gennemføres og har derfor
stemt for, at påstanden ikke tages til følge. l af nævnets medlemme~;

-e

der finder at det på grund af ejendommens enestående kvaliteter er
af så stor værdi, at den bevares for offentligheden, at selv en særdeles stor erstatning ikke bør afskære en frednings gennemførelse,
har stemt for at påstanden tages til følge.
Fredningspåstanden
T h ~

vil herefter ikke kunne tages til følge.
b

e s t e m ro e s:

Den af fredningsplanudvalget

f,or Vestsjællands amt rejste frec.

ningspåstand for ejendommen matr.nr. 9 ~, 12 d og 12 ~ Veddinge by~
Fårevejle sogn tages ikke til følge.

Henning Nielsen.

Bjarne Jensen.

H. Birkmann Jensene

05830.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00
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Skov- og Naturstyrelsen
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4700 Næstved
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~<6?O,OO
Næstved, den 7. sept. 1995

Sag nr. F. 4211995

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune
indgået den 14/8 1995 har De for ejeren Skov- og Naturstyrelsen
nævnets tilladelse til arealoverførsel

og

anmodet om

fra matr. nr. 12 e til matr. nr. 12 d Veddinge

by, Fårevejle.
Vestsjællands

Amtskommune

har ved sagens fremsendelse

bemærket:

"Ejendommen ligger ca. 2 km nord for Veddinge og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. september 1978 om fredning af "lærkereden".
Formålet med fredningen er at sikre offentlighedens

adgang til arealet samt at be-

vare den daværende tilstand uændret. Ifølge fredningsbestemmelseme

pkt. 2 må

der ikke finde udstykning sted.
Ejendommen matr. nr. 12 e, der ejes af Skov- og Naturstyrelsen,
overførsel, således at del nr. 1 overføres til den tilgrænsende

deles ved areal-

ejendom matr. nr.

12 d til anvendelse til græsning m.v., som hidtil. Del nr. 2 er overdraget

med den

derpå værende beboelse og lejrskole til Vestsjællands Amt.
Der sker således ingen ændringer i offentlighedens

adgang og ingen fysiske æn-

dringer i marken, hvorefter amtet finder, at arealoverførsel
re i strid med fredningens

som ansøgt ikke vil væ-

formål".

Nævnets afgørelse.
Idet den ansøgte arealoverførsel,

hvorved der sker udstykning, ikke findes

i strid med fredningens formål, meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillader udstykning som anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
_

(adr. Vermundsgade

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren. ejeren og forskellige myndigheder.

_\iiI jommisteriet

Skov- ~)g Naturstyrelsen
J.nr. SN \

J. \ \ /

Akt. nr.

l~~

u.. -

O OO \

:o -...,

~

38 B,
Klage-

•
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt den pågældende klageberet-

tigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse. medmindre
klagemyndigheden

bestemmer andet.

Q~lt;acL
Felone Mun~k

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade

53, 2100

Landinspektør Arne Hjortshøj, Nørregade
Danmarks Naturfredningsforening.

4540 Fårevejle
København

39, 4100 Ringsted

Nørregade 2, 1165 Købnhavn K

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Landinspektør Arne Hjortshøj
Nørregade 39
41 00 Ringsted

ø

