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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. ~ $(J ~-

5Jo -/9 78

År 1978, den 5. oktober, afsagde overfredningsnævnet føl-

gende

,kendelse

i sag nr. 2358/77 om fredning af ejendommene matr.nr. l ~ m.fI., Borreby

hovedgård, Magleby sogn (Borreby gods) og matr.nr. 3 m.fl., Østerhovedgård,

Magleby sogn (Østerhovedgård) •

I skrivelse af 12. december 1972 til fredningsnævnet for Vestsjæl-

lands amts sydlige fredningskreds rejste fredningsplanudvalget for Vestsjællands

amt sag om fredning af et 1877 ha stort område omkring Stigsnæs , Borreby og

Sevedø.

Fredningssagen blev rejst af fredningsplanudvalget efter anmod-

ning fra ministeren for kulturelle an~iggender i skrivelse af 7. december 1972.

I ministerens skrivelse anføres, at kyststrækningen fra Skælskør over Stigsnæs ,

Sevedø, Glænø og Enø til Dybsø fjord og Knudshoved odde udgør et landskab af

stor betydning. Området er i naturfredningskommissionens betænkning fra 1967

udpeget som et af de såkaldte naturparkområder og er i fredningsplanudvalgets

landskabsanalyse fra 1972 fremhævet som et område med meget store landskabelige,

videnskabelige og rekreative interesser. I forbindelse med etableringen af et

olieraffinaderi og et kraftværk på Stigsnæs blev der i byudviklingsplaner for

Skælskør-området fra 1962 og 1969 afgrænset inder- og mellemzonearealer , som

efter ikrafttrædelsen af by- og landzone1oven den l. januar 1970 har status som

byzone. I ministerens skrivelse udtales herefter:

"Der er nu fremkommet ønsker om udvidelse af industriområderne ved

Stigsnæs . En planlagt kemisk industri øst for raffinaderiet har udtrykt ønske om

så betydelige udvidelsesmuligheder, at de udlagte byzonearealer ikke strækker

til. Samtidig har Skælskør kommune anmodet byudviklingsudvalget om yderligere

udlægning af et bredt byzonebælte øst og nordøst for det nuværende byzoneområde

ved Stigsnæs •

En gennemførelse af de ønskede udvidelser vil ikke blot berøre eller true

arealerne ved Flasken og Sevedø, men tillige afbryde den landskabelige sammen-
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hæng mellem dette område og området omkring Borreby.

•

Både naturfredningsrådet og statens naturfrednings- og landskabskonsu-

lent har i udtalelser taget stærk afstand fra denne udvikling. Senest har statens

naturfrednings- og landskabskonsulent over for ministeriet gjort sig til talsmand

for, at der rejses fredningssag for det pågældende område som en første etape

af en sammenhængende landskabsfredning af hele kystbræmmen fra AgersØ og

Stigsnæs i vest til Dybsø fjord og Knudshoved odde i øst, således at grænserne

for denne første etape af fredningen kommer til at følge Stigsnæsindustriområdets

nuværende grænser. Særlig om industriområdets q,stgrænse udtales det, at den
I

betinget af landskabelige hensyn følger vestsiden af Sylten og Østerhovedhalvøen.'''

_I ,e••
I skrivelsen henstillede ministeren til fredningsplanudvalget at på-

stå grænserne for fredningen fastlagt i overensstemmelse med det af statens natur-

frednings- og landskabskons ulent udtalte •

Fredningsplanudvalgets fredningspåstand er i overensstemmelse her-

med og omfatter således bl.a. hele Borreby gods og Østerhovedgård.

I 1975 foreslog Skælskør byråd forskellige ændringer af den påståede

fredningsgrænse baseret på et i september 1974 udarbejdet for slag til fremtidig

arealudnyttelse i Stigsnæs-området. Efter dette. forslag ville de ønskede byzone-

udvidelser blive mindre omfattende end efter kommunens forslag til dispositionsplan

fra 1999. Ved de nu foreslåede ændringer ville fredningen blive reduceret med

ca. 224 ha, heraf ca.loo ha hørende til Borreby gods og ca. 57 ha hørende til

Østerhovedgård • Dis se arealer ønskedes overført til byzone dels med henblik på

en udvidelse af industriområdet på Stigsnæs , dels for at muliggøre en byudvikling

på de nordligste ca. 66 ha af Borreby gods.

I r

I skrivelse af 5. december 1975 til fredningsnævnet har miljq,ministe-

riet, fredningsstyrelsen, ikke villet udtale sig imod, at følgende arealer udtages

af fredningspåstanden: l) byzonearealerne nord for den nedlagte jernbane Skælskør-

Dalmose , 2) arealerne vest for Østerhovedgårdsvej og 3) dele af arealerne nord

for Stigsnæsvejen • Baggrunden for denne udtalelse var, at miljøministeriet , plan-

styrelsen, havde fundet, at der bør indgå lands- og regionplanmæssige synspunkter

i overvejelserne over, om byzonearealerne på Stigsnæs bør udvides. Disse over-

vejelser var ikke afsluttet. Efter fredningsstyrelsens opfattelse var det imidlertid

påkrævet, at der allerede nu findes frem til visse grænser mellem byudviklingsin-

teresserne af forskellig art og de væsentlige naturfredningsmæssige interesser.

Uanset denne udtalelse har fredningsplanudvalget imidlertid ikke-

villet ændre sin påstand over for fredningsnævnet vedrørende fredningen s afgræns-

ning. Udvalget har bl./a. betviviet, at Borreby gods og Østerhovedgård, hvis ager-

jorden beskæres i overensstemmelse med fredningsstyrelsens udtalelse, kan bevare
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økonomisk styrke til at opretholde de meget omfattende uproduktiv e , men i natur-

videnskabelig henseende yderst vigtige arealer, der hører til de to ejendomme,

og - for Barrebys vedkommende - de A-fredede og i kulturhistorisk henseende me-

get værdifulde bygninger. Udvalget har dog ikke villet udtale sig imod, at de

ca. 100 h~ under Borreby gods udtages af fredningen, hvis der kan skaffes god-

set erstatningsjord .

Ved kg!. resolution af 16. juli 1977 har Danmark ratificeret den

i Ramsar i 1971 vedtagne konvention om vådområder af international betydning

navnlig som levesteder for vandfugle • I henhold til kon~entionen er der i forbin-

delse hermed udpeget nogle vådområder i Danmark, for hvilke konventionen på-

lægger Danmark gennem en planlægning at fremme beskyttelsen. Et af de udpege-

de områder omfatter farvandet mellem Skælskør fjord og Glænø med tilhørende

vådområder på land, herunder omkring halvdelen af arealerne under Borreby

gods og næsten hele Østerhovedgårds jordtilliggende .

Efter at fredningsplanudvalget havde foretaget forskellige ændrin-

ger i fredningspåstanden, der dog ikke vedrørte fredningens afgrænsning, erklæ-

rede ejerne af Borreby gods og Østerhovedgård at ville indvillige i en fredning

som påstået. Ejerne ville give afkald på en fredningserstatning , hvis fredningen

kom til at omfatte ejendommene i deres helhed, og hvis der i fredningsbestemmel-

serne blev tilføjet en adgang for den til enhver tid værende ejer til under nærme-

re angivne forudsætninger at forlange fredningen ophævet eller fredningssagen

genoptaget med henblik på erstatningstilkendelse (tilbagetrædelsesklausul) • For

ejerne af Østerhovedgård var afkaldet på fredningserstatning yderligere betinget

af, at fredningsnævnet afsagde kendelse inden 31. december 1977.

,
f

Fredningsnævnet 1?esluttede at optage den rejste fredningssag til

kendelse alene for Borreby gods og Østerhovedgård og afsagde den 11. november

1977 kendelse om fredning af de to ejendomme i deres helhed, ia1t ca. 912 ha.

Fredningsbestemmelserne er fastsat i overensstemmelse med fredningsplanudval-

gets seneste påstand, dog med tilføjelse af den af ejerne ønskede tilbagetrædel-

sesklausul. Fredningen er gennemført uden tilkendelse af erstatning til ejerne.

Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af Vestsjællands

amtsråd og Skælskør byråd. Fredningsnævnet har herefter stillet den fortsatte

behandling af den af fredningsplanudvalget rejste fredningssag i bero på overfred-

ningsnævnets afgørelse af spørgsmålet om fredning af Borreby gods og Østerho-

vedgård.

For o,verfredningsnævnet er fremsat følgende påstande og syns-

punkter i spørgsmålet om fredning af de to ejendomme:

Vestsjællands amtsråd har principalt påstået fredningsnævnets ken-
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delse ophævet. Amtsrådet har herved anført, at en gennemførelse af omfattende

frivillige fredninger ensidigt vil kunne foregribe den sammenfattende fysiske

planlægning, som det i lands- og regionplanloven er pålagt amtsrådene at forestå.

Den vægt, som den senere end naturfredningsloven gennemførte planlægningslov-

givning - såvel lands- og regionplanloven som kommuneplanloven - lægger på en

sammenfattende fysisk planlægning, hvori der indgår en af de kommunale myndig-

heder foretaget afvejning mellem modstående interesser i arealanvendelsen , må

medføre, at fredningsmyndighederne bør udvise megen tilbageholdenhed med at

anvende beføjelserne i naturfredningsloven til ensidigt at varetage fredningsmæssi-

ge hensyn. I det foreliggende t'~1fælde ønsker ejerne af de to ejendomme at beskyt-

te sig mod en byudvikling, således at ejerne kan opretholde landbrugsdriften .

Ved en efterkommeise af dette ønske varetages i realiteten formål, som ligger uden

for naturfredningsloven, og som det er overladt amtsrådet at varetage under re-

gionplanlægningens afvejning af landbrugsinteresser over for andre samfundsmæs-

sige hensyn. En fredning af de to ejendomme er i øvrigt overflødig, idet de area-

ler, som ikke inddrages til byudvikling, er tilstrækkeligt beskyttet gennem den

øvrige lovgivning.

•

Amtsrådet har subsidiært påstået visse arealer, der grænser til

industriområdet på Stigsnæs , udtaget af fredningen. Amtsrådet har til støtte her-

for anført, at der allerede på baggrund af regionplanmæs sige overvejelser er taget

stilling til den fremtidige anvendelse af Stigsnæsområdet. Der er således mellem

miljøministeriet og amtsrådet enighed om, at arealer nord og øst for det nuværende

industriområde på Stigsnæs - under hensyn til disse arealers gunstige beliggenhed

med adgang til dybt vand og med tilknytning til det eksisterende raffinaderi samt

under indtryk af knapheden på til svarende arealer - bør forbeholdes industrier,

hvis eksistens forudsætter arealer med de nævnte kvaliteter. I skrivelsen ar

5. december 1975 har fredningsstyrelsen da også accepteret, at arealerne vest ror

Østerhovedgårdsvej og dele af arealerne nord for Stigsnæsvejen udtages af fred-

ningspåstanden, og amtsrådets regionplanarbejde er baseret herpå. Ramsarkon-

ventionen kan ialfald ikke motivere, at de pågældende arealer nord for Stigsnæs-

vejen undergives fredning, idet disse arealer ikke ligger i det udpegede beskyttel-

sesområde.

:,.
'.. 1

Skælskør byråd har principalt påstået fredningsnævnets kendelse op-

hævet og har herved tilsluttet sig amtsrådets synspunkter. Subsidiært har byrå-

det påstået fredningen reduceret med del s de ovennævnte arealer, der grænser til

industriområdet på Stigsnæs , dels de nordligste ca. 66 ha af Borreby gods, såle-

des at der bliver sammenfald mellem fredningsgrænsen og grænsen for byudviklin-

gen i henhold til byrådets forslag af september 1974 til fremtidig arealudnyttelse i

Stigsnæsområdet. I dette forslag, som er blevet vel modtaget af både fredningssty-

reisen og planstyrelsen, er der foretaget en afbalancering af fredningsinteresser
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! og byudviklingsinteresser , og resultatet heraf bør ikke nu anfægtes. Det er

fortsat af stor betydning for Skælskør kommune at få tilført nye arbejdspladser,

og adskillige større virksomheder har vist interesse for at placere sig i tilknyt-

ning til det nuværende industriområde på Stigsnæs • Endvidere er det fortsat

ønskeligt, at der foretages en afrunding af Skælskør by mod syd, hvorved der

bliver mulighed for bebyggelse nær byens centrum. En byudvikling i andre retnin-

ger er vel ikke udelukket, men vil afføde betydelige problemer.
I

•
Ejerne af Borreby gods og Østerhovedgård har påstået stadfæstelse

af fre?ningsnævnets kendelse. Ejerne opfatter ikke fredningen som frivillig,
l,

men mere som et for fredningsnævnet indgået forlig. Ved at give afkald på erstat-

ning under visse forudsætninger har ejerne opnået nogle fordele, bl. a. lempelser

af de oprindeligt påståede fredningsbestemmelser og en hurtig afslutning af sagen.

Ejerne har for overfredningsnævnet begge krævet erstatning i an-

ledning af fredningen, hvis den ikke kommer til at omfatte ejendommene i deres

fulde udstrækning, bortset fra rene detailændringer af fredningsgrænsen , eller

hvis fredningsbestemmelserne gøres mere byrdefulde for ejerne. Ejerne vil dog

ikke kræve erstatning, hvis alene tilbagetrædelsesklausulen slettes, og hvis en

sådan slettelse er udslag af en ændret indstilling i forhold til tidligere praksis

ved godsfredninger , der gennemføres uden erstatning.

Forpagteren af Østerhovedgård har bI. a. anført, at en ændring af

fredningsgrænsen i overensstemmelse med amtsrådets og byrådets subsidiære på-

stand vil reducere ejendommens dyrkede jorder med en tredjedel og derved gøre

fortsat drift af ejendommen urentabel ••• Fredningsplanudvalget har påstået fredningsnævnets kendelse stad-

fæstet og har herved navnlig fremhævet de internationale og nationale interesser,

der i ornitologisk henseende er knyttet til området. En beskyttelse af området i

denne henseende og en bevarelse og vedligeholdelse af de kulturhistoriske værdier,

som Borrebys hovedbygninger repræsenterer, forudsætter en stadfæstelse af

fredningens afgrænsning for så vidt angår de to ejendomme. Hertil kommer, at

det meget smukke landskab ikke bør komprornitteres yderligere af en byudvikling.

Der er ikke tale om en frivillig fredning på ejernes initiativ, men om en frednings-

sag rejst ud fra grundige fredningsmæssige overvejelser. Da sagen blev rejst i

1972 efter ønske fra ministeren for kulturelle anliggender, blev afgrænsningen af

området vurderet nøje ud fra fredningssynspunkter, og senere analyser har kun

bekræftet hele områdets fredningsmæs sige værdi. Det erkendes, at der for enkelte

arealers vedkommende er konflikt mellem byudviklingsinteresser og fredningsinteres-

ser , men de sidstnævnte må anses for de vigtigste. Det er med god grund, at

naturfredningsloven giver mulighed for, at der fortsat og uanset den nyere plan-

lægningslovgivning kan foretages fredninger, som binder region- og kommunepIan-

••
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lægningen. I kraft af sin sammensætning er overfredningsnævnet da også egnet

til at tage stilling til interessekonflikter som de i sagen foreliggende. Ved denne

stillingtagen må det tages i betragtning, at der - selv efter kommunens optimisti-

ske prognoser med hensyn til byvækst - er alternative vækstmuligheder for

Skælskør by, at en øget forurening i Stigsnæs-området kan få katastrofale følger

for fuglelivet, og at der inden for amtskommunen findes andre lige så egnede pla-

ceringsmuligheder for den industri, som er tænkt placeret i Stigsnæs-området.

Fredningsstyrelsen har anført, at det uanset den igangværende re-

gionplanlægning er af stor betydning at få afklaret de interessemodsætninge.r, der

findes vedrørende området. Hele området under den i 1972 rejste fredningssag er

klart fredningsværdigt , og for store byzoneudlæg i området vil ødelægge frednings-

værdierne. Med hensyn til fredningens nærmere afgrænsning har fredningsstyrel-

sen vel i sin skrivelse af 5. december 1975 ikke villet udtale sig imod nogle nærme-

re angivne grænseændringer af betydning for den foreliggende sag, men denne ud-

talelse fremkom ud fra den viden om områdets fredningsmæs sige værdi, man den-

gang havde. I dag foreligger der nye momenter. Navnlig giver Danmarks tiltrædel-

se af Ramsarkonventionen i 1977 anledning til påny at vurdere grænsedragningen.

Netop området omkring Stigsnæs er en af Danmarks vigtigste rastelokaliteter for

trækfugle og derfor et af de vigtigste af de vådområder , som er udpeget i henhold

til konventionen. En yderligere udbygning i dette område vil true denne funktion.

Grænsen for beskyttelsesområdet i henhold til konventionen er trukket snævert

og under hensyntagen til tilstedeværelsen af industri i området og til planerne om

en udvidelse af industriområdet. Også arealerne uden for beskyttelsesområdet i

henhold til Ramsarkonventionen frembyde:r en væsentlig interesse i ornitologisk

henseende, bI. a .for at give fourageringsmuligheder for trækfuglene • Med hensyn

til fredningen af Borreby gods bør der yderligere tages hensyn til at muliggøre

en bevaring af en af Danmarks ældste og bedst bevarede renaissanceborge.

Fredningsstyrelsen har endvidere udtalt sig imod, at fredningsbestem-

melserne indeholder en tilbagetrædelsesklausul for ejerne. En fredning indeholder

et i samfundsmæssige hensyn begrundet regelsæt for anvendelsen af det fredede

område. Det kan efter den nyere lovgivning ikke længere accepteres, at en ejer -

selvom han har givet afkald på erstatning - skal kunne frigøre sig for fredningen,

hvis fredningsnævnet eller overfredningsnævnet på et senere tidspunkt tiltræder

en ændring.

Danmarks Naturfredningsforening og naturfredningsrådet har støt-
tet fredningsplanudvalgets og fredning s styreisens synspunkter. Naturfrednings-

rådet har understreget Danmarks internationale forpligtelser ifølge Ramsarkonven-

tionen og har fremhævet, at også de arealer, der støder op til beskyttelsesområdet

ifølge konventionen, bør friholdes for bebyggelse som følge af de betydelige rand-
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effekter på fuglelivet.

Gulf Oil Refining A /S har udtalt sig til støtte for amtsrådets og

byrådets subsidiære påstand for så vidt angår arealerne under Borreby gods

nord for Stigso~svejen ,men har ikke villet. udtale sig imod en fredning af hele (/)ster-

hovedgård. Arealerne umiddelbart nord for Stigsnæsvejen er ikke et vådområ-

de, men anvendes til korndyrkning, og har gennem længere tid været planlagt til

industriformål. Selskabet har disponeret ud fra denne forudsætning.

Formanden for lodsejerudvalget for de ejendomme, der er omfattet

af den for fredningsnævnet verserende fredningssag, har anbefalet, at frednings-

nævnets kendelse stadfæstes • Formanden har tilføjet, at lodsejerudvalget fortsat

modsætter sig fredning af området iøvrigt.

Skælskør-egnens Landboforening har udtalt sig til støtte for amts-

rådets og byrådets principale påstand. En fredning er upåkrævet, og interesse-

konflikter mellem landbrug, industri, byudvikling og fredningsmæs sige hensyn må

løses under regionplanlægningen •

I behandlingen af sagen har deltaget lo medlemmer af overfred-

ningsnævnet.

Overfredningsnævt:et skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at alle de af kendelsen omfattede arealer opfylder

betingelserne i naturfredningslovens § l for at kunne undergives fredning.

'')

Det er uden afgørende betydning for spørgsmålet om fredningens

gennemførelse helt eller delvis, om fredningen kan gennemføres uden erstatning

til ejerne.

I tilfælde, hvor en fredning vil være i strid med grundlaget for den

igangværende regionplanlægning og med kommunens sammenfattende fysiske plan-

lægning af nyere dato, må der foreligge væsentlige hensyn, som rækker ud over

regionale og kommunale interesser, for at fredningen bør gennemføres uden til-

slutning fra amtsrådet eller byrådet. Hvis sådanne vidererækkende interesser

gør sig gældende, vil de pågældende arealers zonelovsmæssige status og de dispo-

sitioner med hensyn til påtænkt arealanvendelse , der måtte være truffet, ikke

i sig selv være afgørende for fredningens gennemførelse og dens nærmere afgræns-

ning.

".
I det foreliggende tilfælde findes hensynet til at beskytte det værdi-

fulde vådområde, som yderligere er udpeget i henhold til Ramsarkonventionen ,

at have klar overvægt i forhold til dermed uforenelige modstående interesser i

arealanvendelsen.

Allerede fordi beskyttelsen af vådområdet ikke kan anses for vare-
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taget fuldt ud ved en fredning alene af arealerne omfattet af konventionsområdet ,

tiltrædes det, at fredningen omfatter Østerhovedgårds fulde jordtilliggende.

Der findes ikke tilstrækkelig anledning til at tage stilling til,

om alene det nævnte forhold kan føre til fredning også af alle under Borreby

gods hørende jorder. Der foreligger i hvert fald en national interesse i, at

det erhvervsmæssige grundlag for at bevare det værdifulde herregårdsmilj<,t>

ikke svækkes ved en formindskelse af agerjorden, der hører til godset. Det

tiltrædes allerede derfor, at fredningen omfatter Borreby gods i dets helhed.

De fastsatte fredningsbestemmelser tiltrædes, dog at pkt. 6

(tilbagetrædelsesklausul) udgår. En tilbagetrædelsesklausul for ejere af fredede

ejendomme findes ikke at burde indføjes i fredningsbestemmelser.

I overensstemmelse med ejernes tilkendegivelser tillægges der

dem ikke erstatning i anledning af fredningen.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredning s-

kreds den 11. november 1977 afsagte kendelse stadfæstes med forannævnte ændring

af fredn~ngsbestemmelserne. i "
P. O'caV' "'

~"A
,/f ,,-, /" 'Æ f /Y.. /'

L<""~ t..:" L ~:t: 'C..c:f,: JZ ...c
l::iendt Andersen

overtredningsnævnets formand

-------....n-n-.---- _ -------....::-_----~.------



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 'SO~-

oAr 1977 den ll. november

~ blev aer l

F. 135/1972 Sag om fred~ing af Dorreby o~
CstCI'hovodcård i Hableby soen,
S:~lskør ko~~unc.

afsae;t sålydende

IC e d. e l s e:

Ved skrivelse af 12/12 1972 har Fred~ingsplaDudvalEet for
Vestsjællands amt re jst fred.:.'1ingssagfor et område o!:licringSt igS.:le2 S ,

'

I Barreby, Cster~ovedGQrd og Sevedø ialt 1877 ha. Det hedder i sk~ivel-
sen, at frec1.,,'.''line;enønskes Cen.,'1emførtsom e~ "status quo-fredninG ef-

_ ter de i den nedlagte "Frednincsptl.stand for Sydvestsjc=llands natur-
parktl anførte regler". Nævnte f::,edl1incsp<1stander i det væsentlice
overensste~ende med de nedenfor fastsatte fredl1ingsbesterL~elser.

Som be5rund~lse for frednin8sbes~ringen henvises dels ~il
en skrivelse af 7/12 1972 fra Kulturministeriet, dels til en skrivelse
af 28/9 1972 fra Statens naturfredninGs- oG landskabskonsulen~.

Det hedder i n2vnte slcrivelse af 7/12 ·1972:

"I.det sydvestlice Sj~lland ud3ør kyststrækIlinDen fra S~l-
skør i vest over Stigsnc::s,Sevedo, Gl:::nooS Snø til Dybsø fjord og
IL~udshoved odde i øst et landskab.af stor bety~inc. I naturfred-



ti. 1 • • ,. ~ 1"'-7 o • t o ~ 1 d r.":-2.:..r:CSL:Or.nnlSSlOne:lSbetæn.:ernng.:ra ')0 er o~"lr3.c1e.S8..Lec.esu peGet;

pla:l'ldvalgetslandska~sa:lalyse f::-a1972 er ire:::::L.'v:l.::-;vetSOI!1 et O!l:::ld,::;
~1edmeget store landskabelige, videeskabelige oe ::-ekreativeintG-
resser.

Sæ::-liSGproblemer har ~ret forb~:ldet med bebY~Gelsesudvik-
linsen i den del af dette område, so~ oDfatter nrealcrne fra den VGst-

.4t liGe del af Oksn~s fjord og Sevedø over hcrres~rden 30rrcby oS
StiGsnæs til Sl~ælskør i:lder- og yderfjord, 05 so@ indeholder SQ v~r-

~) difulde landskabelige elementer som Sti5s~S s~ov,
civelser o@kring herres3.::,denBo::-rebysar.l-r;c.et også

de storslåede OD-
i 'ornitoloSis:'{

henseende victiGe område ved Flas~en oG SevGc.~.
Disse problemer aktualiseredes i 19G1, da Gulf Oil A/S ol

S.E.A.S. ansøb~e OD bl.a. dispensation fra strandbeskyttelseslir-ien
til at etablere heru~oldsvis et olieraffinaderi og et kraftv2rk på
StigsIJ.EZs.

Efter langvarige forhandlinger i det i saTIlWeanlecL."'1.ingned-
satte byudviklingsudvalg for Stigs~soDr&det blev der ved Dallltårks

'

i l~aturfredningsforenincs @edvir~en opnået enig~ed om de nærmere ret-
nincslinier for etab10ringen af de to a:llæg. Industrierne indvilge-

4t de i at bekoste beplantninsen af et 70-100 meter predt skovbælte
langs den nordøstlige del af industriarealet. Det blev i den for-
bindelse understreget, at der ikke måtte opføres bYGDinger ID.V.

hverken i skovbæltet eller nord eller øst for dette.
I samme forbindelse fastlagde byudviklingsudvalget i bJ~d-

viklingsplan nr. l for Skælskørområdet Grc:;nsernefor indorzonen
stort set i overonsste~~else hermed. SaBtidig udlaGdes mod norcøst
yderligere et område som mellemzo~e, de~ skulle forbeholdes føl[e-
i~dustrier @ed prodwctions~ssic tilknytn~ng tilolieraffinaderiet.

Denne forudsætning er fastnoldt i byudviklingsplqn nr. 2
for Sl~lskøromr3.det fra 1969, hvori det yderlicere anføres, at det,



tt hvis der s~ulle fre~co~e a~tu811e ønsker ~ed særligt becrundet inte-
resse i en placering p~ Stigsnæs, ville ~re naturliGt at optaGe pla-
neJ til revision.

De nc--evntemeller.J.zonearealerhar efter by-og landzonelove::1s·J..-
kraftt~den f~8t status af byzo~e.

Der er nu fremkoa~et ønsker om udvidelse af industrioDrLderne
ved Stigsnæs. En planlagt kemisk industri øst for raffinaderiet har
ud~ryl(t ønske om så betydelige udvidelsesmuligheder, at de udlagte
byzonearealer i~(e strcxkksrtil. Samtidig har Skæls~ør ko~~une a~odet
b~~dviklingsudvalget om yderligere udlæsning af et bredt byzonebælte
øst og nordøst for det nuv-ærende byzonGomr6.de ved StigsnC2s.

En gennemførelse af de ønskede udvidelser vil ik~e blot berøre
eller true arealerne ved Flasken oG Sevedø, men tillige afbryde den
landskabelige saa~e~~nb mellem dette o~rQde og området oillkringBorreby.

Både naturfre~~in[srddet og statens naturfreilllings-og lands~:abs-
konsulent har i udtalelser taget stærk afstand fra denne udvi~ling. Se-
nest har statens naturfrelli~incs-og landskabskonsulent over for ministe-

I
riet gjort sig til talsmand for, at der rejses freill1ingssagfor det p~-
§ældende område som en første etape af en san~enhæncende landskabsfred-
ning af hele kystbl~en fra Agersø og StiGsnæs i vest til Dybsø fjord
og Knudshoved odde i øst, s2ledes at b~~nserne for denne første etape
af frednincen ko~er til at følge Stigsnæsindustriomr&dets nuværende
c~nser. Særlig om industri03rådets østgrænse udtales det, at den be-
tinget af landskabelige hensyn følger vestsiden af Sylten og Osterhoved-
halvøen. II

Skrivelsen af 28/9 1972 er sålydende:

"Placering af olieraffinaderiet på."Stigsnæs og ønskerne om en
yderligere udbygning af dette industriomr~ce gør det naturligt på nu-

4J værende tidspunlet at søge laet en fast GDænse for industriområdet. Denne
gDæuse må mod øst og nordøst i haj Grad påvirkes af det meget værdifulde
naturparkområde langs den sjællandske sydkyst. Omrtdet omfatter Dele



OI:1riidetrUll":lerstore vidEms}:abeliCG, rd:::reative oe land-
:J o , -('s~::abcligG i:::J.teresseroe :n; octe[7es so~.1et la::1d-oe va::-wornrL<o.ea~

stcrste interesse • Selve l:yststm;~mincen er ceoGorfoloGis~c in~e-
ressant SOD. et li."1[tstadie i e:1 k;)TstL:dliG:1.inC0[; bestilr .1. over-
vejende Grad af et laGuneland3~ab ned 3andstra~d ud Dod SD~lancs-
havet oe bae; sandbarrer:::J.Gsudstrakte fladva:::J.G.cdeor.:r6.derind i.lod..

~ C:::J.beskyttot flad:cyst. La:::J.Cskyste,-1 er d:;r 8_-1 :7c.,:;:c:cee:::soD::?lerp;:;'

sjældent bevarede typer af sydøstdans~ b~a:::J.di:::J.Gslovs~ovaf avnoøc,
, s::libladet lind, navr, tarmvridrøn og abild. Kara;,teristisk -for 00-

rudet er endvidere stra:::J.dfællederne :9~ IJ1Udshoved Odde samt ~nø og
Glæ:::J.oFed. D8 pernanente g~sninesare21cr pl disse fed er bla~dt
vore ret få bevarede, m.e:l tidl ic;ere al::lind21i[G overdreVS[r8~sninGer.

Der er tale OI:1 et ecnskara:.;:teristis~-;:landsko.·.)racd SE.2rp:tS2z;ec.c
':cd, la~er oG lovs~cove, der udc;ør et ~lOjt kVD.l~ficer8t natur:oa::::~:-
oTIråde. At sikre dette landskab vil :1edvir~w til at bevare den :;:'ul-
de landskabeliGe variation her i la::1det.

• Det må anses for at v~re mecet v:~se::1tligt, at der s~arest
~astlæCbes en endelig crænse Qelle~ i~dustrio~rådet ved Stics::1æs ae
det fremtidice naturparko~r~de.

Den i 1961 i by~~vi~lincs~lan n~. l fo~ Skelskør-egnens by-
udviklincsområde fastlacte G~~~se va~ baseret pA en o~~YCGelig ana-
lyse al landskabet og bør principielt fast201dcs, således at den ::1U-
værende zonegrænse bliver ~e::1enC:el:::"c;ecrc=r.:.sc mell em industrioT.1rådet
os ~aturparxområdet. 11uli&~eden for yderlicere G:~rme~de beplantning
n~ undersøges nøje i forbindelse ned de~ ko~uende pla~læ~~inG af Oill-

rådet.

-etabl~res en landskabsGi~rinG af de onl:rinclibGende

Det anbefales· stccr~:t, at der Cerille:J:::-eJS:::J.lncaf f~e~~ingssager
na turonr:3..der.

En landskabslredning bør snarest rejses SOI:1e~ første etape



ai en la~dskabssikrinc af ~aturpnr~om~~cet. 3c s:dan eta~e-:~cæli~G
el have til foroål ilrJ::ealene at bid:,ac;etil en af5::...·:::m.s~:..irlC~ . ,al :"2J.Q":-

striomridet, JTIe::l.først oe;frem...';lestat sik~o e!lla::lds1.-cabelicsa::-J.I:le:l-
~~n0 af or::lrådotfra O:'-:Sl128Sfjord over Dorre'::>;ytil Gt:"e;snæss:<::ovo:.;
Storebæltskysten. Mod ~ord vil Skelskør fjord d~n::l.ee~ naturliG al-

._ GrænsninG. En suda~ første etape vil iW::l::lC til at omfatte ca. 2000 ha. li

I Fre~~inGsplanudvalgets 'skrivelse af 12/12 1972 hedder cet end-t vidc::,e:

II SOD det vil ses, sicter f:,ed~inbs~åstanden på at
landskabets karakter, herQ~der den landskabs~ssice forbindelse ~el-
leo Skælskør fjord o~ laCw~eoDrldet, SOD styæk~:er sig østover fra
Cks::l.æs.Området er p~~gct af de::l"~~re foroi::l.delseIT.elle~lar-d- oG
vandarealerne Ded store udyrkede fed, strandence oS moser o~givet
af fruGtbart agerland, alt lige i havets nærhed.

Disse egenskaber ber landskabet til et af landets viGticste

• ornitologiske omr~der, og en af de betydni::l.Gsfuldestefluctlinjer
for europæiske t~~kfucle Gur iGennem o~:,ådet, der tillige tjener
so~ rasteplads. Basnæs nor ved Cks~s fjord er allerede i 1919 ud-

.__ laet som vildtreservat (beke::ldtgorelse~r. 52 af S.·februar 1919).
Historisk og a~~rr8010Gis~uili~~rkero~rddet sig ved en F~~ke

Eravhøje, og flere skanseanlæg f~a encelsk-~rigenes tid sant Borre-
bys neget onfatte~de ganle og arkitektonisk værdifulee bygninGer.

Endelig tilsigter freQ~incen at s~affe offentligheden adGang
til et værdifuldt strandområne oG i den for0indelse at erhverve et
a~eal til en parkerinGsplads på Cste::-hcvedC/trdsjord."

Bekendtgørelse o~ frednincssaccns rejsning blev indryk~et i
Statstideude den 28/12 1972, i Sjælla~ds Tidende den 30/12 1972 OG
i Aktuelt den 2/1 1973, og møde, hvo~til alle interesserede var ind-



8')"d-'-... '-'\. U, , l' --.,l d '>7/'") 1(1'17olev afholdt i NaG EOy ~~o e en ~~ L ~() •

Efter at fredningsr2v~et havde holdt Døde ccd en del af de
berørte lodsejere og forhandlet o~ [reQ~incs~~stnllde~, ble7 saGen
udsat med henblik p.J.overvejelse af visse ænd::inser af frednings-
p:1standen.

I s~crivelse af 22/2 1977 TIeddelte J7red.."'1inGsplanudvalget,at
der efter forhandling med frednincsstyrelsen var udarbejdet en ~ndret

~ired..Dincspåstand, og udvalget henstillede sa~tidiG til nævnet at v~-
dereføre saGen på grundlaG af den ændrede fre~ingsp}stand.

•
Den ændrede fredninc;spåstand svarer i det v~sentlige til den

oprindelige frednincspåstand.
Da fredninGsl~vnet derefter ceGoptog saGen oG forhandlede ~ed

ejerne af Borreby, godsejer C.:I. Castenschiold, og Csterhoveds~rd,
A/S Csterhovedcård v/dire~tør Jørgen Rindom, frensatte disse hver
især tilbud om frecLYling ucle:l rloc;ell e:2statni:lC.

Disse to fredninsstilbud. er i det v~sentlibe overensstell~e~de
Ded den ~ndrede fredninc;spustand, Den beGGe tilbud er beti~cet af ind-
føj else i fred..DinGsbeste~elserne af en tilbacetr2delsesLlausul. 3~d-

I videre er hvert tilbud lLD;::,rttettil den forudsætninc;, at hele ejend8:n.-
men fredes, og direktør Rindom har endvidere tilkende3ivet, at hans
tilbud om frivillig fredning er tids'cec;ræ:lsettil "senest de:'l31/12

1977"·

Fredningsnævnet har besiGtiget ejendorænene og har derefter
forhandlet nærmere med nævute to ejere o~ en endelig formulerinG af
fredningstilbudene. Ejerne har herunder afgivet er~læring OD, at de-
res tilbud om fredning uden erstatninb er afgivet med viden on, at
eventuel fred..Dingaf andre ejendo~~e kan medføre erstatning til ved-
kOD::1endeejere.

Under hensyn til at det ene af disse frednin[;stilbud er lr'-."'lyt-
tet til et v~lkår on sasens afsørelse i~den e~ vi~ tidsfrist, har

l~vllet besluttet at optaGe sa~en til kendelse for disse to eje~do~e.
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0e A/S Gul! Oil er aftalt s~clfora~dri~3 i cc~scts sy~vcs~lise ~~~~2~

~od 3erredsfocedeå::,den.
aftale.

• :"~:::ce:::-e;ennsmført, er cjc:::'c~af l30rreby iYldi'orsci::'etE1Scl, a'::; de
2..::'2a18:::-, son vcd skGlforand::,i~ccn cvcrfo::,cs fra 30rreby GO~s t~'
~~c;r::,ed3focede;i1.rclen,sa::ltidic; uc.c:~r af G..e~'l:~ci':,'ed.n:"r:(;, sæTe a ~ c_e

~ a::,ealer so~ over~øres fra ~erredsfoce~clrdcn til Borreby bods :"nd-

Slæ::lsk0:' kOJ..:L"D.:.L.'1.eb.a:, :protesteret :.:.odfrc::cL"liYlC;af dc:l.no:::d-
lice del af Eorrebys arealer og har ~cro~ henvist til s~rivelsc; a~
5/12 1975 fra frecL.'1incs:3tyreIsen. Det :;'ccider:aeri: 11..... at fl'ed-

de arealer, der foreslis fredet.

Overvejelserne ned hensyn til, o~ der D~ et senere t~dSPUQKt



-----------------------------

v-ære behov for en udvidelse af byzonea~calcrne ~l St~csrs~s
:or de arealer, der af ko~~~~e~ ønskes ud0aGet a: frellilinccr-,er C~~1~
~::~:eafsluttet.

o?fattelsc bør indG~ lands~lan- oG rcCionyla~~æssiSe s~:spun~ter '
d:'sso overvejelsE:r. Det fore~or.iO.eri:::lidlcr-cidI.),l~;:::,:>:;vet,a-c nan i et

o~rlde som det foreliGGende, hvor bJ~dvi~li~Csintcresser af fors~8l~:'~
øltart m~ afvejes over for V2sent~ige naturfredninCs~~ssiGe interesser,

allerede nu finder frem til visse gr2nser nelleD de forskelliGe inte-
• resseonrlder.

I dC:=lnehenseende ED. Dan have op~.'S2r~:sm:L.lJ.sdcnhCilledt :0: bet;;rd-
ni:=lsenaf de for særlig~industrifornQl nest velo8ligGende arealer, hvis
endelice anvendelsesform må fastsættes Q~der i~ddracelse af planlæ~inG
for den sanlede recion.

Uden at nan herved øns~er at foreGr:'be den en~eli~e arealanveD-
delse, skal fredningsstyrelsen derfor for sit ved~o~uende i~ke ~dtale
sig inod,at følGende arealer udtaGes af fre~~iDcs~0sta~de~:
l. Do allerede eksisterende byzonearealer nord for den nu nedlaGte jer:=l-

I,bane S:~lskør-Dalmose.
2. Arealerne vest for Bsterhovedcårdsvej. - lIeri liGcer ikke en stil-

__ linGtagen til, hvorvidt eller P~l hvil;:e vilkår en op:b..:evelseaf den
for ::ystarcalet [;"t.81de:2uestrandbeskyttelseslinie bør kunne ske.

3. Dele af arealel'ne nord for StiGsn:::2sve~en.II
Skælskør kOQDQ~e har nær~ere p~ciseret, hvilke arealer, der

ønskes holdt uden for fre~~incen, nenlis således:

Gr.ænsen foreslås flyttet TIod øst således, at følcende o~råde
udtaGes;

I'lodvest afC;I"S2nsendeaf I1ade:;::-e:=ldel1,mod nord lar.gs b;yzone[I"'..:C2'1sentil
Sevedøvej bivej 216 følcende deline mod syd til svin[et ~od øst til
3evedø, herfra vinkelret mod kysten.



-------------------- - --- - ---------- ----- ----

os ~od nordvcst af bivej nr. 127 IIoltcnveJ, ~od no~d i eJ liJie ;or-

lCJorlcie ea. L~5o ID fra SticsY'..0:)SLn~1dcvej oe; T:1odost lanes vests::cl a:

",latr. nr. l p, l o, l n, l l oG l i BOl':::'80Y::io"ltedG~~rd.

b·v· .si ••

GYæJsen foreslås flyttet Dod syd s~~edcs, at følCG:ldo oTIr~de

I'C.-caces :

> Hod vest afSI'C:2nsende af Borreoyvcj, bivej ~lr. 216, r:lOc. syd. i e::1

li:::1ie forlobende øst-sydost i ell afstand af en. L~-5o ro fra 8;Jec;e::,borG-

:..'e~de:'1"videre :nod sydøst ea. ~5o n f:::-a Ilaglco;:'Ncj +..;i1s~-ec~::,inc:!led

3tifjsnC:3S Lnndeve j oe; he:::-':ra i en afstand af ea. :;00 ro fra nO:::::'ds~=elaf

r:.atr. nr. l b 11acleby by, nod øst af den cr:sisGorende byzon.ee;:::c':;~'lS8.J..

~aG1G~Y, 000. nord af nordskel af natr. nr. l b I~5leby by, videre la~~s

:;':aclebJlcj, bivej nr. 4, til s3:s:;riYlCm.ed jer::'!banen, herfra lanGS e~\:3i-

stc:::,ende byzoneg:::æ!1se til :Borrebyvej.lI

tt Fre~~inGsnæ~~et finder, at de to ol~landlede c2endo~De er fred-

~nins~~rdise af de Grunde, SODanlores l de fora!1 citerede skrive1~cr

~I 23/9, 7/12 OG12/12 1972 og finder at b~rde Dod-cage cie giv~le

-:~ fre~'1.ing uden erstatninc uanset incl(0je1se~1 af den af ejerne

tilbllcl

betinGe-

c.G tilbaGGtYd3delsesklausul. JTred.:..'1.ince.:18::al - UCl.!1SGtS1..-z.:;lskørkOIT.:rU:1es

'J:,otest heriI10d - om.fatte de i'o:,c:mop:!.'eC;:lederc.at::-. nr. e, idet frecL."1.incs-

G~~nsen for den sydvestlic;e del af Borreoy dOG rCGUleres som. fo~an oro-

tal t, når den :p:i[J~ldende sl::elfora!1drinc; er c::1c.elie;t gen...."1e:(ll!ørt ved ud-

s~yk~inG, jfr. det til kendelsen høro::1ce kort~

'J: h i b e 8 t e ~ ru e s:

De ovenfor nævnte to ejendoDI1e on:attende de oyre[nede ~atr. nr.e

fredes.

Fredninsen Gir ud pi fø1ccnde:



c.O~:'Lr:J.encs l;:o.ra:der af land-o C; sl:ovbrll[Se j C::::do:-l"":"J.eoyretholdos. J ord.o1J.s

overeane til friland.s0a:J;'t:le::,::'bru[; :can t::'l::"ades af frecLI1L'lGs:'L."3V:H,;t.

, " 1 t'll ,. l~S=,u's-og lercravr..ing ~ opfylC::1inC ae; ylo.nerlnc er 2-.:::.::e l ao:t, ·-C2-• .sOLlarealerne ik~:e ma anvendes til ::J.otor~o.ner, flyve~lac.Ger, 0:92.8.C3-

ae lossepladser.

c) Z2 eren ::an i beGr:::;:;J.set onfa:1g ucL"lytte r~stofforckor::J.ster til e j e:lo.ol;;'-

Dens eGet brug.
c) AfvandinG, ud'cørring og o~fyld.nin5 af el,:sistere:1de søer, mose::c' 0[;

vandløb ~å ikke finde sted, eksistere:1de vandløb I:l~ ik~e rørl~cses

oG i~ldcl:-:;nninG fra søterritoriet r:J.d i::',ce ::i:::-.d.ested.

~) Fjernelse ai jord-og stendiger er ik~e tilladt.

dO~.'lIncm.J. H:::::e fL1de sted. Dette er dOG ik',{e til hinde::- for frnsalc

nf huse eller ejendoI:1....·1e med tillicceL1de jO::'d.

-f) ::Jet er uden de pt'J.taleberetticcdes tilladelse forbudt at anlæGge eller

oralæsge veje, dog at mark- oG skovveje so:;). nødvendige led i lano.- oS

s:'covbruGsdriften i:k1:c k~ver tilladelse.

g) HenlæGgelse af nedb:::-ydelict affald fra lnnci- oG skovbrugsvir:~sollL"r:Leder

skal finde sted således, at d.et er til mindst wuliD landskabelig gene.

h) A:1.Ve:ldelse af kemis:w skadedyrs-oC; ukruc::..tsbe'hz,;:npelsesnidlGr i søer af; .

I.lOSer er ik:w tilladt.

e?' :3e'J~rp;Gclse !:l.v.

a) Det er forbudt på arealet at opføre bJgni:1c:er , drivhuse, boder, s:-::ure

ae lig:1Cmde eller at a:lbrinG2 ind2:.'etni:l[;er, der kan vir:;:e ::nisyryde:lde

slson f.eks. master, beboelses-oc; ca~~ln~voG~e, jaethytter og benzin-



l~) Un~set dette er det tilladt at opf0re d~ fo~ d~iften llcdve~di82

Te~i~Eer vedrørende eve~~uelle bebYGGelses9rojekte~ udvise~de be-
bYGGelsens onfang, udseende 05 beliccen~ed s~al doe, forinde~ a~~ej-
ciot i~2.'l:sættes, forelccce s i'redni:c.cst.::2vnettil coc..~;:erld.else.
Etablerinc af teltlejre, caD9i~C-05 par~eri~=spladser sa~t toilet-
ae; kios:cbYVlinge~ udenfor a~eale::" SOD er cod~;:8ndt dertil af de p::-
ta18berettiGede, I:l3. ikke finde sted.

--,

a) I or:J.r~detnord oG vest .for Sti Gsn:::ssveje;ll, n:J.tslar1devej nr. l.j-4 ml
højspr.::;ndinc;sanl8;G(50 }')J OG derover) icll..'"l fr8!:J.;øresi den allerede
e~sisterende trac6.
I øvrigt kan høj sp:eudincsanl:ec; kun f~eI.1fo2.'esi et o:nrf1dcbecr:::nsct
l::.odøst 03 :::lordaf frcdrl::"rlGsc;rc:;:ns~:m,:cad vest af SticsrE~svejen,

I æ.TGslandevej nr. 4L~ ae mod syd af en lini2 pa:::;al181med ae; i e:::l
afstand af 50 meter fra den eksister8nde sydliC2 trac§.

b) F::,eDførinc af lavsp~ndincsanlæc (6- 20 10!) til lokalt brus kaL til--- lades af fre~DinGsnæv:c.et.
l.3e"'Jlantnin[\.

a) Tn:2oeplant::linc;udenfor skove må kun etableres med frednincsn::::2V11et.s
tilladelse. Udsic;tsforstyrrendo bepla!ltnincer og nåletræsbeplant-
ning kan i~ke forventes tilladt.

b) ~or Stigs:::ls:;sskovensvedkon~endc 8r n~let7~3bc]lantninG tilladt forud-
sat, at der bevares en 50 meter bred løvtræs~m:?pe langs s;coveus ud-
kanter. I det o~fanG, hvori der i dac er ~~letræsbevoksni~= inde~
for 50 meterbæltet (= i 50 neterbæltet), kan denne bevoksn~ng bc-
vares og fornyes, således at s~da~~e arealer ikke k~ves tilpla~-



,

d) S1:'~:;rinc af taQ::t.'or er 1':11.:1 tilladt i t ide!'. l. l1ovc!?:.bcr til l.

r.~3.2.'tssæo.t .i:1Crudovcr, s~l lc:;nce vande:18 er :ulacto.

of:entlie:;heden s::ov

uG.JTkcdo arealer udovc:::, hvad c..8r er 1120:::1lct i d3n til cn.;'lVer

tia ~~ldeDd8 lovG~vninc.

a) S~fr8mt den private ejE~doDsret til de f:::edcde arealer bliver

arealcrnG, at fredninccnc betydni~C vr.3scntli3 iorriuGc3 - hvi:-

I ket anses at v1:;re tilf-.::::'det, hV::'8 CJ.0scm clcl a: ejcndo::J.rr.ens aro-
aler overføres til byzone - l:a~1 ele':} til enhver tid. "'VS~l'E:ncL:;

taGet med :tenblik på til~:endelGc~ crst3.t!lin~ for de u10.':.1)er,

f:::8cnincen medfører.

78sts.js;l1ands arIlts sydlice .fl'edllin::s~::.:rccls hvor fo::, SlC;.

E'rec..ni:lGcn sker uden erstatninr tilw

,r
, r
f'

/

!
J "
f l ~ •

l _ '~•• "- :\_ll' l'..... ,

Gutt,'lle-Ic."1uds8:l.
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kendelsen oprev:ede Datr. :::r. l e sa:r:r~ 1 e,de

w':3-.ttevære udst:r:-:ket fra den efter de:l 12/10 191'7.
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STIGSNÆSSKOV UNDER BORREBY GODS

Tegnet på grundlag af Geodætisk InstitutS"\
luftfoto c. 1: 10.000 optaget d. 9.5. 1972 . ~

af Fredn ing 'plan ud val ge t for Veotej ~ ~====:.:::::::;~:~

•
Linie 50 m fra skovbryn indenfor
hvilken træartsvalg er frit.
jvf. rekognoscering af" 5.9.1977.

~ Arealer i 50m- zonen hvor
nåletrædyrkning er tilladt.

".
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06505.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06505.00

Dispensationer i perioden: 26-11-1987 - 20-09-2006



OVERFR EDN INGSNÆVN ET REG. NR. Slotsmarken 15 MC/bop
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Skælskør Byråd
4230 Skælskør

Den 26. november 1987
J.nr. 2358/77-2/87

~! Vedr. j.nr. 01.05.00 P 28. anlæg af en trafikvej fra Stigsnæs Landevej til
Spegerborgvej.

Byrådet har i skrivelse af 26. januar 1987 ansøgt Overfredningsnævnet om dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober 1978 om fredning
af Borreby Gods (matr.nr. l a m.fl. Borreby Hovedgård og matr.nr. 3 m.fl.
Østerhovedgård, Magleby) til anlæg af den ovennævnte vej i overensstemmelse
med et projekt vist på tegning nr. 8703 A+B af 15. januar 1987. Vejanlægget
vil nødvendiggøre rådighed over 2.480 m2 af det fredede areal under Borreby
Gods.

e
-•

Overfredningsnævnet har fremsendt Byrådets ansøgning til Fredningsnævnet for
Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds. Da Fredningsnævnet ikke kunne
træffe en enstemmig afgørelse, idet kun 2 af Nævnets medlemmer fandt, at den
ansøgte dispensation burde meddeles, foreligger Byrådets ansøgning herefter
tilOverfredningsnævnets afgørelse •

Byrådet har anført, at det er nødvendigt at anlægge en trafikvej fra Stigs-
næs Landevej til Spegerborgvej for at frigøre det centrale område i Skælskør
By for tung trafik til og fra Harboes Bryggeri. I kommuneplanen er vejen og-
så fastlagt. Kommunen har arbejdet med alternative linieføringer, som ikke
vil berøre det fredede område, men har af forskellige grunde måttet forkaste
dem. Det foreliggende projekt, hvortil der ansøges om dispensation, indebæ-
rer en forlægning af det åbne vandløb, der udgør fredningsgrænsen, således
at vandløbet i et fortsat snoet forløb stadig vil danne fredningsgrænse. Ve-
jen vil blive anlagt i terrænets nuværende kotehøjde (2,0 m i vejens vestli-
ge del og svagt stigende mod øst), således at vejen ikke vil være så domine-
rende i landskabet som alternative linieføringer.

~I

Fu 10·1



--e

2

Ejeren af Borreby gods, C.H. Castenschiold, har udtalt sig imod, a~ den an-
søgte dispensation meddeles. Der er andre mulige linieføringer for vejen,
og allerede derfor bør ansøgningen afslås. Når der er gennemført en fred-
ning - og i det foreliggende tilfælde tilmed en fredning, hvor ejeren lagde
afgørende vægt på, at området i sin helhed ulev fredet og gav afkald på er-
statning - må ikke mindst det offentlige afstå fra at angribe fredningen med
foranstaltninger, som kan foretages uden for fredningsområdet.

Vestsjællands Amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes
udtalt sig imod, at den ansøgte dispensation meddeles, hvorimod Miljøministe-
riet v/Skov- og Naturstyrelsen har støttet Byrådets synspunkter.

Overfredningsnævnet har foretaget besigtigelse og afholdt møde med de i sagen
interesserede og skal herefter udtale:

Den af Byrådet valgte linieføring af vejen findes også ud fra landskabelige
hensyn at måtte foretrækkes fremfor den eneste realistiske alternative linie-
føring langs banen og nord om renseanlægget. De trafikale ulemper, som ve-
jen skal afbøde, findes at måtte tillægges en sådan vægt, at den ansøgte - y-
derst begrænsede - dispensation fra fredningskendelsen bør meddeles.

Der meddeles derfor dispensation som ansøgt, men på betingelse af, at der fo-
retages beplantning på arealet mellem vejen og det forlagte vandløb.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er truffet enstemmigt.

På Overfredningsnævnets vegne

~~a~~-~~~~~el Christiansen
fm.
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1rD: !. Neercraerd

Modtaget,
Skov- og Naturstyrersen

- 2 DEC. 1991

J RI:b. NK. b50 5,00

'*Civildommeren i Næstved
Skomagemzkken 3, 4700 Nastved

ulf. 53 72 06 62
Fogedretten 53 73 80 73
Tingbogsoprysninger
kl. 9-12 ulf. 53 731010
Giro 2 05 26 95

FREDNINGSNÆVNET

F. 120/1991. Den 29. nov. 19 91

Ved skrivelse af 20/8 1991 har naturgasselskabet ansøgt om
nævnets tilladelse til etablering af fordelingsledning for naturgas
og vandledning til Stigsnæs på en strækning af matr. nr. 1 a Borre-
by Hovedgård, Magleby, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 5/10 1978.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 8/10 1991
udtalt:
" Dispensationerne skal gøre det muligt uden at være i strid med fred-
ningerne,
at opsætte måle- og afmærkningsstandere, der placeres i skel,
at placere afspærrings- og udluftningsbrønde,
at gennembryde levende hegn og beplantninger som nærmere angive~,~ og

t at udfØre de nærmere angivne naturgas- og vandledningsarbejder.
'i'

t""I'~t'
~, .
~+l'~':.
~.
~'

~' ~ Fredningen har til formål at opretholde landskabelige værdier og at be-
~c ~
"
"

~
I,;~··i 2-. men dispensationen er mulig, hvis det ikke strider mod fredningens

~~,. formål jfr. § 2.
1 tt$ .-::--

~~~~~pleringen
,I f Z :

';lo (J) E:
::g ~ ;;i

Hertil bemærkes følgende:
De projekterede vand- og naturgasledninger er, efter hvad der telefo-
nisk er oplyst fra projekteringsfirmaet oe A/S, Sorø, placeret vest for
Stigsnæsvejen for at friholde muligheden for langs den østlige side at
fremføre jernbanespor til betjening af Stigsnæs Industrimiljø. Herved
sker linieføringen af ledningerne på en ca. 2 km lang strækning i kan-
ten af det fredede område.

skytte fuglelivet. I medfØr af fredningens § 4-c må levende hegn kun
fjernes med Fredningsnævnets forudgående tilladelse.
Endvidere er der forbud mod etablering af faste konstruktioner jfr. §

af de to ledninger gennem det fredede område kan betyde, ~~~~
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at der sker indgreb i den nævnte elmetræsbeplantning i Borrebyfrednin-
gens nordskel. Imidlertid er der her tale om ældre træer, hvis levetid
p.g.a. elmesyge kan være begrænset, og en underplantning med yngre træer
og krat.
Skulle fældning af et ældre træ bliver nødvendig, anses det ikke for
afgørende. Passagen af Borrebyfredningens sydskel betyder indgreb i en
hegnsplantning, men denne vil kunne retableres.
Ingen af indgrebene i beplantningen skØnnes at betyde tilsidesættelse
af de hensyn, fredningen tilsigter at varetage.
Placeringen af måle- og afmærkningsstandere samt placering af afspærrings-
og udluftningsbrønde skønnes heller ikke at tilsidesætte disse hensyn.
Det bemærkes, at amtskommunen i brev af 19. februar 1991 har meddelt DC,
Rådgivende Ingeniører AIS, som projekterer ledningen, at under forudsæt-
ning af, at det berørte terræn i området snarest efter arbejdets udførel-
se retableres uden varige ændringer af terrænforholdene og forholdene i-
øvrigt, kræver nedlægningen af ledningerne ikke amtsrådets eller fred-
ningsnævnets tilladelse.
Det anbefales fredningsnævnet at meddele de for projektets gennemførelse
nødvendige tilladelser til dispensationer som ovenfor angivet".

Under henvisning hertil meddeles det, at nævnet som påtaleberet-
tiget af Overfredningsnævnets kendelse tillader etablering afrde beskrevne
naturgas- og vandledninger, når der sker retablering som foran af amtskom-
munen anfØrt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-

~ geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
; gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
,(
~\~\ Tilladelsen kan ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen.
~pr",
I
I
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Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, .medmindre den opret-

\'e
~ Naturgas Sjælland I/S

Energivej 3
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4180 Sorø a,

~~~Carsten Hørling Nielsen
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;:eR VESTSJÆlliNCS AMT
-~REG. NR. 1~1--i/cif lot;;or.O B. Neerq•• rd

Civildommeren i Næstved

Dato: 217•• dec. <993
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Sags nr.: F. 82/1993
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Ved skrivelse af 26/10 1993 har Vestsjællands Amtskommune,
foranlediget af Deres skrivelse af 23/3 1993 og senere, anmodet om
nævnets tillaieIse til på matr. nr. 1 Sevedø Magleby at lade mate-

la rialer fra nedbrydningen af Skælskør Slagteri blive liggende på syd-
kysten af Sevedø~ som grundlag for en kystsikring.

Amtskommunen har ved sagens fremsendelse bemærket:
" Amtskommunen har tilladt det ansøgte og har samtidig givet tilla-
delse til kystsikring på en række vilkår, jvf. vedlagte kopi af tilla-
delse af 26/10 1993. I amtskommunens brev gøres nærmere rede for sagen.
Da ejendommen tillige er fredet, jvf. Overfredningsnævnets kendelse af
5. oktober 1978 kan tilladelsen først udnyttes, hvis Fredningsnævnet
dispenserer fra bestemmelserne ikendelsens § 1 litra a) om, at ændrin-

tt ger i terrænet herunder opfyldning og planering ikke er tilladt.
Sagen fremsendes hermed til Fredningsnævnets behandling. Forvaltningen
kan anbefale den nødvendige dispensa tion fra fredningskendelsen , idet
man henholder sig til, hvad der er anført som argumentation for en til-
ladeIse efter Naturbeskyttelsesloven".
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod formålet i
Overfrednings~?v~ets kendelse af 5/10 1978, meddeles det, at nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillade~ at de omhandlece
materialer fo~oliver på sydkysten af SevedØ som grundlag for ~ystsik-

_ring. I~ ti fl.{~ O o'i )c:.

~Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00



Vestsjællands amtskommunes vilkår for sin tilladelse af 26/10
a. 1993 kan tiltrædes.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
38 B, 2100 KØbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-

#

digheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen e~ udløbet en lørdag eller
helligdag forlænges friste~ til den følgende hve~dag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagef~isten er udløbet.

ttRettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.=~~ )2~~gaa (t;tl kquvL

.-Qagn Lundegaard

Kopi af kendelsen er sendt til:

A/S Østerhovedgård Magleby, Gammelager 5, 2605 Brøndby
Skælskør kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skæl ak Ør
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

ttDanmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Dansk Ornitologisk Foreningv/Arne H. Larsen, Drosselvej 12, Ringsted
Friluftsrådet v/FLemming Larsen, Raklev Skillevej 61, Kalundborg
Kystinspektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

A/S Øste~hovedgård Magleby
2605 Brøndby



•

Skov-~iNaturstyre l sen JioCtsc;er.

~

-:kov \,~.'larl"~"I'~'''-...,I - ~Lj I 1 :....t • l - ~ ~

, ~ j.'j '~r:-

/~ ~. Neefg&Md .,...

FREDNINGSNÆVNET

for Vestsjællands Amt

Skomagerrækken 3

4700 Næstved

TIt. 53 72 06 62

Næstved, den

J. nr. F. 15/199516. juni 1995

Ved skrivelse af 27/3 1995 har forvaltningen for Skælskør kommune

ansøgt om nævnets tilladelse til etablering af offentlig sti med stenkastning på matr.

nr. 1 a Holten by, Magleby.

Ved sagens fremsendelse har forvaltningen nærmere anført:

" Den 9. marts 1995 har Skælskør Kommune fremsendt ansøgning om tilladelse

til at fortsætte den eksisterende stenkastning langs den offentlige sti mellem par-

keringspladsen ved færgehavnen og de gamle skanser på Ørnehoved. Amtsrådet

kan imødekomme ansøgningen, men finder, at hele stianlægget og stenkastningen

kræver tilladelse efter såvel naturbeskyttelsesloven som lov om kystsikring.

Amtet har derfor i henhold til § 65 i naturbeskyttelsesloven givet tilladelse til at der-

evt. over en årrække - etableres en 2,5 m bred sti på den nævnte strækning. Der

vedlægges kopi af tilladelsen. Stien kan etableres med tilstrækkelig bundsikring og

en belægning af bakkegrus med tilslag af ler. Endvidere kan der mellem stien og

kysten etableres' en stenkastning i fortsættelse af den eksisterende og i dimensio-

ner som denne.

Da området er omfattet af Stigsnæs-Fredningen jf.Overfredningsnævnets kendel-

se af 5. oktober 1978 kræves Fredningsnævnets tilladelse til anlægget og tilladelsen

kan derfor først udnyttes, såfremt også Fredningsnævnets tilladelse foreligger.

Sagen fremsendes hermed til Fredningsnævnets behandling.

Amtet har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at der er god adgang til Stigsnæs

med kollektiv trafik og gode parkeringsmuligheder. Nærmest havnen er stien anlagt

og fremkommelig, men nordligere er den over længere stræk kun delvis synlig over

den stenede forstrand. I stedet foregår færdselen i vid udstrækning ad en smal,

trampet og noget nedslidt sti på toppen af diget. Ved at på længere sigt at udbygge

stien til en grusbelagt sti med en stenkastning som sikring mod bortskylning skabes

der oplevelsesmuligheder for gangbesværede og kørestolsbrugere. Den pågælden-

Miljømini~riet
Skov- og NaturstyreIsen
J.nr.SN 1211/~ -0027- •.
..... -- ...,



de strækning er ikke specielt velegnet til badning. Området, der er noget nedslidt af

færdselfra parkeringspladsen til Skanserne, vil nok få et mindre slidt præg, såfremt

derskabes bedre stiforhold. Endelig vil etablering af en stenkastning være at fore-

trække frem for en lidt tilfældig sikring med betonblokke, som i dag kan ses et

enkeltsted på strækningen. Disse blokke må enten fjernes eller tildækkes i

forbindelserned at stenkastningen etableres.

Afgørelsen skaber ikke præcedens for, at der over alt kan anlægges stier langs

kysten. Generelt er det vigtigt, at der ikke sker indgreb på kysterne. Med ved ud-

bygningen af denne stiforbindelse er tale om en kort kyststrækning, der i forvejen

er påvirket af anlæg og som landskabeligt ikke har den højeste prioritet. Amtet har

derfor fundet, at der er tale om et sådant ganske særligt tilfælde, at der er grundlag

for at dispensere fra strandbeskyttelseslinien".

• Nævnets formand har besigtiget stedet den 21/5 1995, og Vestsjællands

Amt har i brev af 30/5 1995 yderligere udtalt:

" I fortsættelse af amtets brev af 27. marts har Fredningsnævnet bedt om en præ-

cisering af, på hvilken strækning der kan tillades en udbygning af stien. I den an led-

nning kan følgende oplyses, idet der henvises til vedlagte luftfoto mål 1:5000 opta-

get i april 1993.

Der er i dag etableret en stenkastning på en strækning af ca. 250 m fra den nordlige

mole i Stigsnæs Færgehavn (strækning 1 på luftfoto). De nordligste ca. 30 m af

denne strækning er stenkastningen ganske lav og skal nok forstærkes. Der er ikke

anlagt sti på disse ca. 30 m.

På de næste ca. 200 m skal der etableres en ny stenkastning, hvis der skal anlæg-

ges sti på denne strækning (Strækning II på luftfoto). Færdsel på denne strækning

sker i dag dels på den stenede forstrand, dels ad en trampesti på toppen af diget.

Nord herfor drejer stien væk fra stranden og er her beskyttet af en lav, bevokset

strandvold.

Sammenfattende finder amtet, at der bør meddeles tilladelse til anlæg af ny sti

beskyttet af en stenkastning indtil et punkt 450 m nord for roden af Stigsnæs færge-

havns nordre mole".

Nævnets afgørelse.

Idet de omhandlede arbejder - under hensyn til deres art og hensigten

med arbejderne - ikke findes at stride mod formålet med Overfredningsnævnets

kendelse af 5/10 1978 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1 tillader etablering af stien med fornøden stenkastning i overens-

stemmelse med Vestsjællands Amt's tilladelse af 27/3 1995 efter naturbeskyttel-

sesloven og amtets indstilling af 30/5 1995.



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. na-

turbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. KLage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

gede. 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

klagemyndigeheden bestemmer andet.

/ li ~~ ~~~
~~ _ Erik B. Neergaard- ~ nnette Da

Kopi af kendelsen sendes til:

Skælskør kommune, teknisk forvaltning, 4230 Skælskør

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Danmarks Naturiredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12,4100 Ringsted.

Vestsjællands Amtskommune

Natur & Miljø

Alleen 15

4180 Sorø
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Skælskør Kommune
Teknisk forvaltning
Næstvedvej 15
4230 Skælskør

Sko,,_ oModtaget i
g Naturstyrelsen

2 4 OKT. 1997

Dato: 23. okt. 1997

Reference: J. nr. :

F.6911997FJ/JJ

e- Ved skrivelse fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø og
modtaget den 9/10 1997 har kommunen for ejeren Steen M. Petersen ansøgt om nævnets
godkendelse af opførelsen af udhus og skur på ejendommen matt. nr. 32 a Magleby by,
Magleby.

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Den 28. august 1997 har Skælskør kommune fremsendt en anmeldelse af, at der uden tilla-
delse er opført udhus på 34 m2 og et skur på 13 m2 på ovennævnte ejendom. Der søges om
lovliggørelse af de to bygninger.

Ejendommen ligger inden for et område omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
5. oktober 1978 om fredning af arealer omkring Borreby m.v. Imedfør fredningen skal bygge-
ri her godkendes af Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt.
Natur & Miljø har i henhold til § 65 i naturbeskyttelsesloven givet tilladelse til byggeriet og
anbefaler Fredningsnævnet at godkende det".

Natur & Miljø har vedlagt fotos optaget 8/7 1997 af bygningerne.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med Overfredningsnævnets

kendelse af 5/10 1978 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 godkender opførelsen af udhuset og skuret i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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.

Miljø- og Energiministeriet
Skuv- I.J~?; Naturstyrelsen
J.nr. St'-J1996 - /< ///7" _ <!J o /7 @ih-

AkLJ1{. /

Bø2..1ings·iej 8 4100 Ringsted T~lefol1 5 3 6 1 22 6 6
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ~

, -- /
..-. /-:;~ '~:.:,/~---. - --- /' / ,~ _ - ? _f~

/ .,)C r.-,' / -! e-'.c0/)..----;- /:_
Bernt Juh(Pe~sen . Flemming rg sen/ fI!
Kopi af kendelsen sendes til:
Steen M. Petersen, Søhusvej 30, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening viArne Hastrup Larsen, 4100 Ringsted



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Hr. Finn Mygind
0sterhovedgård
Sevedøvedvej 20
4230 Skælskør

S'7- Modta t.ll.OV_Og li ge i
aturst.Y1'e1seD

3 O DKT. 1997

-
Dato: 29. akt. 1997

EBN/JJ
J. nr. :

F.58/1997 REG"Nit les 05 . O OReference:

.- Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den
5/7 1997 har De ansøgt om tilladelse til udbedring af diger på matt. nr. 1 Sevedø , Magleby.

Ved sagens fremsendelse har Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø bemærket:
"Den 8. april 1997 har Finn Mygind, 0sterhovedgård fremsendt ansøgning om tilladelse til
udbedring af 3 diger på Sevedø og i den forbindelse gøre dem så brede, at der kan køres på
digekronen. Digerne er vist på et kort i mål ca. 1:400, som var vedlagt ansøgningen. Dige l
udvides mod øst, Dige 2 udvides mod nord og Dige 3 udvides mod øst.

Natur & Miljø imødekommer på amtsrådets vegne ansøgningen og har i henhold til § 65 i
naturbeskyttelsesloven givet tilladelse til udbedring af digerne som ansøgt.

•
Digerne ligger i et område, der er fredet i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af 5.
oktober 1978. I medfør af kendelsen skal enhver ændring af terrænet godkendes af Fred-
ningsnævnet. Tilladelsen fra Natur & Miljø kan derfor først udnyttes, når Fredningsnævnets
tilladelse forligger. Sagen fremsendes hermed til Fredningsnævnet med en anbefaling af, at
tilladelse meddeles, idet der efter Natur & Miljø's opfattelse ikke med en tilladelse tilside-
sættes hensyn, som fredningen skal varetage".

I skrivelse af 4/9 1997 har amtet meddelt tilladelse til det ansøgte efter lov om natur-
beskyttelse.

Nævnets afgørelse.
Idet de ansøgte udbedringsarbejder ikke findes i strid med formålet med Overfred-

ningsnævnets kendelse af 5/10 1978 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1 tillader digernes udbedring, herunder at de gøres bredere, samstemmende
med Vestsjællands Amtskommunes tilladelse af 4/9 1997.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger

Mi]j~l. og EnerrooimiTli:,t.eriet
Si:ov- ()~-;l\jaturstyrelsen
J.hr. SN 1996 - / ~ /1/ !T _ o c't / ;/ -S#-:-

Bøllin~4;&J 8.?v 4100 Ringsted 53 61 22 66



•

•

2

fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet. /<~

~~~ /;~ q ~rr~ "l J/i(,T. ...' /e7~'h::.....-: , A~ -.".~ ~SKJ'Ø;t"if-l4--
ernt Ju Pedersen Flemmfij.flJør-gensen nnette Dahlerup

.VY
Kopi af kendelsen sendes til:
Skælskør Kommune, Teknisk forvaltning, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening viArne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266

Skælskør Kommune
Næstvedvej 15
4230 Skælskør

Bøllingsvej 8

4100Ringsted

Fax 5761 2216

Den 18/6 1998
F42/98

REG. NR. toSO~. 00·

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, har kommunen for ejeren, Steen Meldgaard Pedersen, an-
søgt om nævnets tilladelse til indretning af eksisterende ud-
hus til gæsteværelser på matr. nr. 32 a Magleby by, Magleby.

Ved nævnets afgørelse af 23/10 1997, F69/97, har nævnet
lovliggjort opførelsen af udhuset på 34 m2•

Ved sagens fremsendelse den 2/6 1998 har Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, bemærket:

HEjendommen er omfattet af Borreby- fredningen jf. Overfred-
ningsnævnets kendelse af 5. oktober 1978. I medfør af ken-
delsens § 2, stk. b er ombygning af eksisterende bygninger
tilladt, idet tegninger dog forinden skal forelægges Fred-
ningsnævnet til godkendelse.

Natur & Miljø kan anbefale, at denne godkendelse meddeles.

Der er angivet kogemulighed i de to værelser, men da det er
oplyst, at der ikke er tale om værelser til selvstændig ud-
lejning, og da det samlede boligareal efter ombygning ikke
overstiger 250 m2, kræves der ikke landzonetilladelse til om-
bygningen. Bygningen ligger inden for 150 m beskyttelseslini-
en omkring Magleby Lung i medfør af naturbeskyttelseslovens §

16, stk. l. Men da der ikke placeres My bebyggelse, kræver
projektet ikke tilladelse efter naturbeskyttelsesloven.H

, / ;~1 . , . . . . . ~ .;:. t



Nævnets afgørelse:• Den ændrede anvendelse/ombygning af udhuset findes ikke i
strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 5/10
1978. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, at udhuset indrettes til anvendelse som
gæsteværelser, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndig~estemmer andet.

,~;: ~;:'f/((ø(f~
Jørgensen G ner Nielsen

KOpi af kendelsen sendes
Arkitekt m.a.a. Knud Erik Holst Olesen, Strandgade 15, 4230
Skælskør
Steen Meldgaard Pedersen, Søhusevej 30, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bekræ'h.;:;:-,

Dommeø~øn /~-4'/
Susanne Tbpsøe

Q.ass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

SCANNET.
Borreby Godskontor
v/Joachim Castenschiold
Borrebyvej 47
4230 Skælskør

Sk MOdtaqet i
ov- og !\/BlurstyreISen

- 7 MAJ 2003

• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
10. april 2003, har De ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en ny
halmlade på matr.nr. 1 a Borreby Hgd., Magleby, beliggende Borrebyvej 47.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober
1978. Efter kendeIsens § 2 b, skal fredningsnævnet godkende omfang, udse-
ende og beliggenhed af de til driften nødvendige ny- og ombygninger. Natur
& Miljø har ved sagens fremsendelse til fredningsnævnet bemærket:

"Der er søgt om godkendelse af en ny halmlade på 30 x 67 m ialt 1.990 m2•

Laden ønskes placeret i forlængelse af den eksisterende lade vest for denne.
Den opføres i samme farver og materialer som den nuværende, men bliver 6
m bredere.

• Der blev i 1989 søgt om og givet tilladelse til opførelse af en lade det pågæl-
dende sted,jf. fredningsnævnetsj.nr. F159/1989. Tilladelsen blev ikke ud-
nyttet, før den udløb i 1995. Derfor søges der påny om tilladelse, nu til en
lidt større lade, men med samme placering.

Skov- og Naturstyrelsen udtalte i forbindelse med den daværende ansøg-
ning, at "da laden opføres på den modsatte side af en vej i forhold til voldan-
lægget, og da den eksisterende bevoksning gør, at man ikke oplever
voldstedet og laden samtidig, har Kulturhistorisk kontor i Skov- og Natur-
styreisen ingen indvendinger mod, at laden opføres som skitseret".

På den baggrund har amtet ingen betænkeligheder haft ved at dispensere fra
beskyttelseslinien. "

Vestsjællands Amt har samtidig med sagens fremsendelse til nævnet
meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. l, om fortids-
mindebeskytteise til det ansøgte.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001- I 'Z 1(/4 - OO(J J
Akt. nr. 78---..~

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf.5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. FI8/03
Deres J.nr.

Den 6. maj 2003



Nævnets afgørelse:

Opførelse af en ny halmlade med den ifølge den fremsendte situationsplan
angivne beliggenhed, ses ikke i strid med formålet med Overfredningsnæv-
nets kendelse afS. oktober 1978.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opfø-
relse af en halmlade med en størrelse og i materialer og farver som angivet,
lig den nuværende lade beliggende øst for den ansøgte.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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 ...~gørl"
~edmindre ~lagemY~digheden bestemm~r ./>~. ; H I L f
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Kopi af kendelsen sendes til:
Skælskør kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Ftredningsnævnet for Vestsjællands Amt'"

SCANNET• Borreby Godskontor
Borrebyvej 47
4230 Skælskør

Ved ansøgning af21. oktober 2003 fremsendt gennem Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, den 27. oktober 2003 har De ansøgt om nævnets tilladelse til
ombygning og udvidelse af det eksisterende helårshus, Møllehuset, på
matr.nr. 1 a Borreby Hovedgaard, Magleby, beliggende Borrebyvej 50.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober
1978, jfr. fredningsnævnets kendelse af 11. november 1977, hvorefter blandt
andet bebyggelsers udseende efter ombygning skal godkendes af nævnet.

Under Skælskør kommunes og Vestsjællands Amts behandling af sagen har
der været forelagt flere projekter. I amtets godkendelse i henhold til § 65,
stk. 3, i naturbeskyttelsesloven af27. oktober 2003 gives der dispensation til
følgende:

- Det eksisterende Møllehus forlænges mod øst med ca. 4,5 meter.
- Den eksisterende tagkonstruktion erstattes med en ny med ca. 55° taghæld-

ning og stråtag.
- I stråtaget indsættes rundbuede kviste, 3 på sydsiden og 2 på nordsiden.
- Der opføres et nyt udhus på 4 x 6 meter placeret ved Møllehusets sydøst-

hjørne på samme sted som det eksisterende udhus, der fjernes. Udhuset
opføres med træbeklædning med "1 på 2" der sortmales og saddeltaget på-
lægges sort tagpap.

Natur & Miljø har ifølgeskrivelsen af27. oktober 2003 anbefalet, at projek-
tet godkendes.

Nævnets formand har den 18. september 2003 i forbindelse med anden sag,
besigtiget Møllehuset sammen med repræsentanter fra Skælskør kommune
og Danmarks Naturfredningsforening.
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"I Nævnets afgørelse:,
En ombygning og udvidelse af Møllehuset i overensstemmelse med det nu
ansøgte og godkendte af Vestsjællands Amt den 27. oktober 2003 findes ik-

• ke i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober
1978.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at
Møllehuset ombygges og udvides efter de tilsendte tegninger og beskrivel-
ser, og at der opføres et udhus på 24 m2, alt på vilkår som anført i Vestsjæl-
lands Amt, Natur & Miljø's afgørelse af27. oktober 2003.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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 Påklaged~afr\\lse,

;;;::~hooen bestemmer (J~l~
" I ,
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Kopi af kendelsen sendes til:
Skælskør kommune, Næstvedvej 15,4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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SCANNET
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

• Borreby Godskontor
Joachim Castenschiold
Borrebyvej 47
4230 Skælskør

l~.

• I sin afgørelse af6. maj 2003 har nævnet tilladt opførelse af ny halmlade på
matr.nr. l a Borreby Hgd., Magleby, beliggende Borrebyvej 47.

I overensstemmelse med det ansøgte blev der godkendt opførelse af ny
halm lade på 30 x 67 m ialt 1.990 m2 og således, at laden placeres i forlæn-
gelse af den eksisterende lade vest for denne og i materialer og farver lig den
eksisterende lade.

I skrivelse af 11. december 2003 meddeler Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
jø, at Skælskør kommune har oplyst, at halmladens faktiske dimensioner er
31,55 x 70,56 m, ialt 2.226 m2.

Natur & Miljø finder at denne ca. 12 % forøgelse afhallens areal er uden be-
tydning for fredningsinteresserne, herunder i forhold til amtets dispensation
fra beskyttelseslinien til et fortidsminde.

Herved meddeles, at nævnet har noteret forøgelsen afhalmladens størrelse
med 236 m2 som angivet, men iøvrigt ikke finder anledning til yderligere
sagsbehandling, når laden ellers er opført overensstemmende med nævnets
tilladelse af 6. maj 2003.

Genpart af nærværende skrivelse tilsendes Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
jø, Skælskør kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Na-
turstyreisen.
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Ved ansøgning fremsendt gennem Skælskør kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, sidstnævnte den 3. januar 2006, har De på vegne ejeren
Joachim Castenschiold ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere et vand-
hul på 800 2 på matr. nr. 1 c Holten by, Magleby, beliggende i 0rnehoved
Skov.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet
bemærket:

"Ejendommen er fredet i medfør afOverfredningsnævnets kendelse af 5. ok-
tober 1978.

I fredningens § 2 står: "De fredede områder skal bevares i deres nuværende
tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer
af den hidtidige anvendelse af arealerne ..."

Fredningens § 3 vedrører terrænændringer, og der står følgende: "Som anført
i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyt-
telse af forekomster i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller pla-
nering."

Etablering af vandhullet kræver derfor Fredningsnævnets dispensation i
medfør af fredningens § 11. Nævnet kan meddele dispensation, når det an-
søgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

Fredningens formål er beskrevet således: "Fredningen har til hovedformål på
grundlag af regionplanlægning at sikre en opretholdelse af de landskabelige
værdier, der i samspil med de omkringliggende landbrugsarealer knytter sig
til fredningsområderne. Fredningen har endvidere for dele af fredningsområ-
deme til formål at beskytte fuglelivet."

• Etablering af et vandhul er, efter amtets vurdering, i overensstemmelse med
fredningens formål. Amtet indstiller derfor, at Fredningsnævnet meddeler
dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66Fax 57 61 22
16
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Odsherred Statsskovdistrikts
j.m: SN 2001-321-0D-0020
Natur & MIljø j.m.:
8-70-51-80-331-1022-2005
Skælskør kommunes j.m.:
06.02.11 GO1109.7860.598

Den 25. januar 2006



..Odsherred Statsskovdistrikt har den 19. december 2005 meddelt tilladelse til
etablering af vandhullet efter skovlovens bestemmelser. Vestsjællands Amt
har dd. meddelt dispensation fra naturbeskytte1seslovens standbeskyttelses-

• linje (§ 15) til det ansøgte. Begge afgørelser er vedlagt.

Det forventes, at Skælskør Kommune meddeler landzonetilladelse til vand-
hullet, såfremt Fredningsnævnet dispenserer fra fredningen" .

Det er i sagen oplyst, at vandhullet skal etableres som et led i Borrebys Na-
turplan, og at formålet er at skabe mere biodiversitet i skoven. Vandhullet
placeres i forbindelse med en kommende skoveng. Der er på nuværende
tidspunkt ikke andre vandhuller i skoven.

Odsherred Statsskovdistrikt har i sin afgørelse af 19. december 2005 som
vilkår for afgørelsen bestemt:

1) at etableringen ikke foretages i perioden l. marts till. august afhen-
syn til plante- og dyrelivet

2) at bredder og bund på søen i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:5
og ingen steder stejlere end 1:3

3) at det opgravede materiale fordeles jævnt på de omkringliggende
arealer

4) at der ikke anlægges øer i søen og
5) at der ikke fodres i eller ved søen e1er udsættes ænder eller fisk:.

Nævnets afgørelse:

Etablering af det ansøgte vandhul som en del af et naturplejeprojekt findes
ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober
1978.

Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 søens
etablering med den i følge det fremsendte kortmateriale angivne placering
og på vilkår som anført af Statsskovdistriktet og Vestsjællands Amt, Natur
og Miljø.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk:.2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk:. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) afbla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, 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, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!



.. fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afkla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elle~ delvis medhold i Deres rdal17~
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Kopi til:
Joachim Castenschiold, Borrebyvej 47,4230 Skælskør
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Skælskør kommune, Teknisk Forvaltning, Næstvedvej 15,4230 Skælskør
Damnarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Odsherred Statskovdistrikt, Mantzhøj, Ulkerupvej 1,4500 Nykøbing Sj.
Søren Clausen, Gammelgade 11,4230 Skælskør
Rolp Dejløw, Nyvallgsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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• Borreby Godskontor
v/Joachim Lorentz Castenschiold
Borrebyvej 47
4230 Skælskør

Modtaget i
Skov- Ol! Naturstyrelsen

2 1 SEP. 2006

Ved skrivelse af 26. juni 2006 har Godskontoret ansøgt nævnet om tilladelse
til anlæggelse af holdeplads/p-plads på matr. ill. l a Borreby Hgd., Magleby.

Sagen er af Fredningsnævnet sendt til Vestsjællands Amt, Natur & Miljø til
sagsbehandling. Den 24. august 2006 har Natur & Miljø indstillet følgende
til nævnet:

"Arealet til holdeplads/p-plads ligger umiddelbart nord for Bankehusvej
nord for Borreby.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 5. oktober
1978 om fredning af Borreby Gods, der stadfæster Fredningsnævnets ken-
delse af 11. november 1977. f

Fredningen er gennemført som en "status quo-fredning" og indeholder bl.a.
bestemmelser om:
1. Terrænet.
a) Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendom-

mens karakter afland- og skovbrugsejendomme opretholdes.
b) Ændringer i terrænet eller terrænformerne herunder sand-, sten, grus- og

lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt, ligesom arealerne
ikke må anvendes til motorbaner, flyvepladser, oplags- og lossepladser.

Holdeplads/p-pladsen, der er 25 x 30 meter, anlægges med grusbelægning
på et areal, hvor der i dag er græsplæne. Den eksisterende ind- og udkørsel
fra Bankehusvej bevares, ligesom det eksisterende beplantningsbælte langs
vejen bevares.

Amtet finder herefter, at anlæg af holdeplads/p-plads som beskrevet ikke vil
være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med fredningens
formål".
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Holdeplads/p-pladsen ligger inden for beskyttelseslinjen omkring de fredede
Borreby Voldgrave, jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Amtet har i henhold til
lovens § 65 stk. 3 meddelt dispensation til det ansøgte.

Nævnets afgørelse:

Etablering af den ansøgte holdeplads/p-plads der anlægges med grusbelæg-
ning i stedet for græs og således, at det eksisterende beplantningsbælte langs
vejen bevares, findes ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets
kendelse af 5. oktober 1978. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 etablering afholdepladsen/p-pladsen som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. 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, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Slagelse Kommune 
Center for Teknik og Miljø,  
Byggeri 
Dahlsvej 3 
4220 Korsør 
 
Att. Ole Frimann 
 
olfri@slagelse.dk 
 
         
 
 
          FN-VSJ 61/2016 
          Svana-511-00194 
   
          Den 17. oktober 2016  
 
 

Vedr.  matr.nr. 1 Sevedø, Magleby.  

 

Slagelse Kommune har ved mail af 9. august 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

 

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Slagelse Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af 13 m² bygning til pillefyr og 7 m² 

platform til magasin for træpiller. 

 

Bygning og magasin placeres i et område omfattet af fredningsbestemmelser, hvorfor etablering af 

bygning og anlæg eventuelt forudsætter tilladelse fra Fredningsnævnet. 

…” 

 

I mail af 11. august 2016 oplyser kommunen: 

 

”… 

Slagelse Kommune har vurderet på ansøgningen, og kan på den baggrund anbefale tilladelse til 

opførelse af bygningen. 

…” 

 

Kommunen har den 26. august 2016 oplyst, at man ingen betænkeligheder har ved at give tilladelse 

til bygningen, og anser ikke en besigtigelse nødvendig.  

            

 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Af ansøgningen fremgår, at pillefyret ikke kan installeres i eksisterende bygning, og at fyret skal 

opvarme to huse, som i dag opvarmes med henholdsvis brændeovn og olie. Byggematerialerne er 

letbeton (lette bloksten, gasbeton) og plader af fibercement. 

 

Ansøgningen er vedlagt følgende tegning over det påtænkte byggeri: 

 

 

 
 

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har den 16. september 2016 udtalt: 

 

”… 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 

bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefaler 

en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 

 

Der søges om dispensation til opførelse af en bygning på 13 m² til et pillefyr og en 7m² platform til 

opbevaring af træpiller. Opførelsen sker på et areal omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 

5. oktober 1978. Følgende fremgår bl. a. af fredningsbestemmelserne: 
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• arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af land- og 

skovbrugsejendomme opretholdes 

• det er forbudt på arealet at opføre bygninger, drivhuse, boder, skure og lignende eller at anbringe 

indretninger, der kan virke misprydende såsom f. eks. master, beboelses- og campingvogne, 

jagthytter og benzinsalgssteder 

• det er tilladt at opføre de for driften nødvendige nybygninger ligesom opførelse eller ombygning af 

eksisterende bygninger er tilladt 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mener ikke, at det ansøgte er omfattet af den fredning 

(Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1987), der henvises til i ansøgningsmaterialet. 

 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 

afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 

 

 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 162, Skælskør Fjord og havet og kysten 

mellem Agersø og Glænø (fuglebeskyttelsesområde nr. 96 og habitatområde nr. 143. 

 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 96: 
Rørdrum  
Sangsvane  
Bramgås  
Havørn  
Rørhøg  
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Klyde  
Engryle  
Splitterne  
Havterne  
Dværgterne  
Mosehornugle  
Knopsvane  
Sædgås  
Grågås  
Skeand  
Ederfugl  
Fløjlsand 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 143: 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1188 Klokkefrø (Bombina bombina) 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 

 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, 

herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter. 

 

Ansøgningen giver ikke Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anledning til yderligere 

bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige 

spørgsmål, står Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning selvfølgelig til rådighed.  

…” 

 

I afgørelsen har medvirket Rolf Dejløw, Palle Kristiansen og Ole Stryhn. 
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Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Den af ansøgningen omfattede bygning på 13 m² pillefyr og 7 m² platform til magasin for træpiller 

må anses for omfattet af fredningens bestemmelse om bygninger, der er nødvendige for driften. 

Herefter, og da opførelsen ikke ændrer ved områdets karakter af land- og skovbrugsejendomme, 

finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte er i strid med formålet med fredningen af 5. oktober 

1978. 

 

Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen. 

 
 
   Ole Stryhn 
     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets 
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret 
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 
 
A/S Østerhovedgård, pri@rindom.dk 
Slagelse kommune, Center fo Teknik og Miljø, Byggerir 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Svana@svana.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, slagelse@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, slagelse@dof.dk  
Friluftsrådet sydvest@friluftsraadet.dk  
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Palle Kristiansen, Pigeonvænget 14, 4230 Skælskør  
 
 



 KOPI 

Side 1 af 17 
 

Skovdyrkerforeningen Øst 
Fulbyvej 15 
4180 Sorø 
 
 
Att.  
Skovfoged Rasmus Larsen 
rla@skovdyrkerne.dk 
         
 
 
          FN-VSJ  90/2016 
           SVANA-511-00373  
   
          Den 30. oktober 2017 
 
 
Vedr. renovering af kystskansen ved Stigsnæs.  

Skovdyrkerforeningen Øst har ved mail af 9. november 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet 

for Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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… 

 

… 

Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse af 24. oktober 2016 lyder således: 

… 
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…” 
 
Foto på dokument ved navn SCAN0052.pfd af kanoner på rapperter ser således ud: 
 

 
 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har den 25. november 2016 udtalt:  
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om 
teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefaler 
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til istandsættelse af kystskansen på Stigsnæs. Kystskansen er omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 5. oktober 1978. 
  
Ansøgningen omfatter opsætning af rapperter til 3 kanonløb, nye trapper og gangbro til erstatning af 
eksisterende, flytning af mindesten og kanoner. 
  
Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt dispensation til det ansøgte på nær den ønskede placering af 
mindestenen. 
  
Det fremgår bl. a. af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, 
og at det er forbudt at anbringe indretninger, der kan virke misprydende. 
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
  

 
  
  
Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 162, Skælskør Fjord og havet og kysten mel-
lem Agersø og Glænø (fuglebeskyttelsesområde nr. 95 og habitatområde nr. 143). 
  
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 95: 
Sangsvane 
Rørhøg  
Grågås  
Troldand  
Blishøne 
  
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 143: 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
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1188 Klokkefrø (Bombina bombina) 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
  
Det ansøgte vurderes ikke at ville medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, 
herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter. 
  
Ansøgningen giver ikke Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anledning til yderligere bemærk-
ninger. Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning selvfølgelig til rådighed.  
…” 
 
Fredningsnævnet foretog den 7. marts 2017 besigtigelse. Det fremgår af nævnets protokol fra besig-
tigelsen: 
 
”… 
Fredningsnævnet tilkendegav, at man er indstillet på at give dispensation til, at de 3 kanonløb kan 
males sorte og flyttes til rapperter af egetræ på den oprindelige placering på batteriet. Rapperterne 
placeres på slidte granitsten, der graves ned, så de omtrent flugter med jordoverfladen. Hver af rap-
perternes udformning bliver med 2 eller 4 hjul og omtrent svarende til de, der er på billedet i artik-
len i dokumentet SCAN0052.pdf. Med hensyn til rapperternes farve, jf. nedenfor. 
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De to trapper kan skiftes ud med to nye med samme udformning og placering, ligesom der kan etab-
leres en træbro mellem de to trapper med samme bredde som trapperne og i ca. 30 cm højde over 
terræn. 
 
Mindestenen kan flyttes til en placering umiddelbart til venstre for indgangsstien efter indgangslå-
gen, men før man når til trapperne. 
 
Der kan lægges et lag grus på ca. 2 cm tykkelse i en bredde af 1½-2 meter fra jordvejen, der fører 
fra havnen, og til henholdsvis den eksisterende bålhytte og til indgangslågen. 
Der kan etableres en permanent flagstang med en højde på max. 5 meter i det nordøstlige hjørne af 
redouten. 
 
Der kan etableres to hytter med mål og placering som de på de tegninger, der blev udleveret, og der 
etableres grus på gulvet i hytterne svarende til i den eksisterende bålhytte. Om udformning mv. jf. 
nedenfor.   
 
Fredningsnævnet tilkendegav, at man ikke på det foreliggende grundlag kan imødekomme en an-
søgning om, at rapperterne males svenskrøde. Ansøger må undersøge, hvilken farve de oprindelige 
rapperter havde, hvorefter nævnet vil tage stilling til dette spørgsmål. 
 
Med hensyn til de to hytter må det på tilsvarende vis undersøges, hvorledes udformning og beklæd-
ning mv. var på de oprindelige hytter, hvorefter nævnet vil tage stilling til denne del af ansøgnin-
gen. 
 
Sagen udsat herpå.  
…” 
 
Ansøgeren har den 13. august 2017 sendt følgende til sagen: 
 
”… 
I forhold til Fredningsnævnets tilkendegivelser i forhandlingsprotokollen er vi naturligvis særdeles 
glade for de positive tilkendegivelser om trætrappe, bro, mindesten, udlægning af grus, kanonløb 
kan males sorte og permanent flagstang.  
 
 
Omkring ønskede uddybninger tilkendegivet af nævnet - har vi i den nye arbejdsgruppe efter-
følgende arbejdet med nævnets og vores egne ønsker om yderlig dokumentation: 
 
 

1.  Angående tilladelse til, at flytte de 3 stk. 12 punds kanoner fra redouten til en placering på 
skansen og jordvolden mod Agersø ud for den oprindelige placering af de 4 stk. 24 punds ka-
noner på batteriet. 
  

• Med ønsket om mest mulig historisk korrekthed omkring renovering af Stigsnæs skanse ønsker 
vi, at frafalde ansøgning og tilsagn om, at flytte de 3 kanon løb ned fra redouten. Baggrunden er 
at de oprindelige 24 punds kanoner stod nede bag skansen og ikke som ansøgt ved vores møde 
på skansen og jordvolden. 
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• Således ønskes de nuværende 3 stk. 12 punds kanoner på rapperter opstillet på den nuværende 
placering på redouten lige som Magleby Sogneråd i 1936 med tilladelse fra Tøjhusmuseet 
istandsatte batteriet. (og som skrevet i Årbog for historisk samfund 1938 ”Med vilje fra Krigs-
ministeriet. Hofjægermester Castenschiold og Magleby sogneråd blev det muligt at gøre stedet 
til en historisk mindeplads” - protokoller haves som vi kan henvises til)  

  

• Ny og supplerende ansøgning: Vi vil til gengæld gerne på en af de 4 oprindelige placeringer af 
24 punds kanoner nede bag skansen have tilladelse til, at anlægge en piksten belægning på 4 x 3 
meter der flugter med jordoverfladen. Formålet med dette anlæg er en markering, for at skabe 
en forståelse for de oprindelige placeringer og baggrund for dette. Dette ønskes udført ved min-
dre skiltning på plade i A3 med historisk foto, illustrationer og tekst.  

 

 
2.   Rapperternes placering på slidte granitsten, der graves ned, så de omtrent flugter med 

jordoverfladen.  
  

• Vi har siden vores møde også drøftet vores dialog om belægning hvorpå rapperterne / kanonerne 
skal stå. Herunder at granitsten ikke har været tidstypisk i 1800 tallet. Ved at google feks. 
”Dybbøl mølle og kanoner” fremkommer forskellige foto med belægninger – alt fra piksten, 
marksten, småsten, store træfliser / stolper m.m.  

• Ny supplerende ansøgning: Af hensyn til det tidstypiske, vedligeholdelse og holdbarhed søger 
vi derfor om, at anvende piksten og / eller marksten som var tidstypisk først i 1800 tallet - under 
de 3 nyrenoverede rapperter / kanoner på redouten – naturligvis så belægning flugter med jord-
overfladen.  

  
  

3.   Rapperternes udformning med 2 eller 4 hjul og omtrent svarende til de, der er på billedet i 
artiklen i dokumentet SCAN0052.pdf.  
  

• Rapperterne ønskes udarbejdet ud fra vedhæftede … fil (5146.70 21KB). Rapperterne vil blive 
skaleret forholdsmæssig til 12 punds kanonernes størrelse og anvendelse for affyring. Reference 
for konstruktion er bogen om Dansk Artilleri i Napoleons tiden – forudsætning og udvikling 
1760 – 1814 af Egon Eriksen og Ole  Frantzen. 

• Af kilder kan henvises til de Vestindiske øer hvor nøjagtig samme kanon løbs størrelse og rap-
perter er opsat – i øvrigt besigtiget og fotograferet af Gorm Rasmussen – se foto. 

  
  
  

4.   De to hytters udformning og beklædning på de oprindelige hytter.   
  

• Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at finde konkret og specifikt materiale om, hvor-
ledes udformning og beklædning mv. var på de oprindelige skure i 1808, som nævnet har an-
modet om før stillingtagen til denne del af ansøgningen.  

• Men vi har arbejdet videre med bedste referencer, og har fundet, at Real Danias renovering af 
kanonbådsskurene, der blev opført på Holmen i årene omkring 1820 vil være det mest korrekte 
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grundlag og reference til vores ansøgning. Læs:  https://realdania.dk/samlet-
projektliste/kanonbaadskur  /  https://realdania.dk/samlet-
projektliste/kanonbaadskur/nyheder/kanonbaadsskur-restaureres  

 

• Vi har via Slagelse kommune Plan og Byg ved Heidi Kryll søgt og fået tilladelse til opførelse af 
mandskabs - og krudthus fra Slots og kulturstyrelsen 4. juli 2017 – se vedhæftede med kort 
(409KB) [retteligt Miljøstyrelsens udtalelse af 3. juli 2017]. Bevilling bygger i øvrigt på ved-
hæftede tilbud og beskrivelse fra Vemmelev Tømrerforretning se fil (272KB) samt vedhæftede 
plan, facade og gavltegninger og kort beskrivelse jf.  fil (14KB)  

 

5.   Farven på de oprindelige rapperter.  
  

• Ud fra vores arbejde er det nærmeste vi kan komme farverne på rapperterne, at anvende den 
oldenborgske farveskala 
https://www.google.dk/search?q=oldenborgske+farveskala&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
=X&ved=0ahUKEwiL6fnPiffUAhVoIsAKHY1XDwoQsAQIMQ&biw=1600&bih=754  Vi vil 
ansøge om denne nuance i rød som vi finder mest afdæmpet og tidstypisk 

  

 
  
Men som det kan ses på hjemmesiden, er der også andre rødlige farver på kanoner. 
  
  
Arbejdsgruppen håber og anmoder om, at fremsendte kan give grundlag for en skriftlig tilladelse fra 
nævnet på det ansøgte, og vi er naturligvis opmærksomme på, at denne først kan udnyttes, når kla-
gefristen er udløbet og at tilladelsen alene er en dispensation fra fredningen, og at der ikke herved er 
taget stilling til om og i hvilket omfang, der kræves tilladelser fra andre myndigheder i henhold til 
anden lovgivning.  
Vi kan her oplyse at Slots og Kulturstyrelsen har givet tilsagn jf vedhæftede FN-VSJ 90-2016 fil. 
  
Måtte vores ansøgnings ønsker give anledning til spørgsmål eller samtale, er vi naturligvis klar – 
kontakt blot undertegnede. 
 
… 
 
Kort beskrivelse af mandskabsskur og krudthus. 
 
Bilag: plan og facadetegninger. 
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Husene opføres af 50 x 100 mm skelet af fk. tmr.  der stilles på tagpap og fastgøres til nedgravede 
60 cm stolpesten. 
 
Der må ikke bruges sømbeslag i konstruktionen. 
 
Husene er uden fast gulv. 
 
Taghældning 30 grader.  Saddelspær 50 x 150 mm. på top rem af 150 x 150 mm., med understøt-
ning  på  midten.  Tagdækning af røde ler tegl model gammel dansk, incl. rygning , der lægges ikke 
undertag.  Afsluttet med dobbeltvinger over vindskeder. Alle tegl bindes. 
 
I facader afsættes vindues og dørhuller efter tegning. For vindueshuller monteres skodder, der kan 
åbnes og lukkes på stabelhængsler og dørene fremstilles som ½ døre udad gående. 
 
I mandskabsskur fastmonteres bænk på gavle og bagerste langside. 
 
Udvendig beklædning udføres som 1 på 2 i 25 x 125 og 150 mm ikke trykimprægneret gran. 
 
Beklædningen behandles udvendig med sort imprægnering (som finsk tjære) 2 gange, efter opsæt-
ning. 
 
Alle søm og beslag skal være varmgalvaniserede. 
… 
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Fil benævnt (5146.70 21 KB) i brevet af 13. august 2017 ser således ud: 
 
 
 

 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har den 6. oktober 2017 givet tilladelse til opførelse af mandskabsskur på 
19 m2 og et krudthus på 6 m2. 
 
Ifølge Wikipedia defineres piksten som uforarbejdede og nævestore, afrundede og gerne lidt æg-
formede natursten. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at der er i strid med formålet med fredningen, at der i overensstem-
melse med det ansøgte meddeles tilladelse til følgende, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1: 
 
De 3 kanonløb kan males sorte og placeres på den nuværende placering på rapperter i rødlig farve 
som vist på tegningen på side 10 i denne afgørelse. Rapperterne udformes i øvrigt hver med 4 hjul i 
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overensstemmelse med den rappert, der er vist på tegningen oven for på denne side. Rapperterne 
placeres på piksten, der graves ned, så de omtrent flugter med jordoverfladen.  
 
Der kan etableres en pikstenbelægning på 4 x 3 meter, der flugter med jordoverfladen, på et af de 
steder, hvor de oprindelige kanoner var placeret bag skansen, ligesom der ved siden af kan etableres 
et skilt i A3 størrelse til information herom. 
 
De to trapper kan skiftes ud med to nye med samme udformning og placering, ligesom der kan etab-
leres en træbro mellem de to trapper med samme bredde som trapperne og i ca. 30 cm højde over 
terræn. 
 
Mindestenen kan flyttes til en placering umiddelbart til venstre for indgangsstien efter indgangslå-
gen, men før man når til trapperne. 
 
Der kan lægges et lag grus på ca. 2 cm tykkelse i en bredde af 1½-2 meter fra jordvejen, der fører 
fra havnen, og til henholdsvis den eksisterende bålhytte og til indgangslågen. 
 
Der kan etableres en permanent flagstang med en højde på max. 5 meter i det nordøstlige hjørne af 
redouten. 
 
Der kan etableres et mandskabsskur på 19 m2 og et krudthus på 6 m2 i træ, der sortimprægneres, og 
med mål, udformning og placering som anført i ansøgningen, jf. oven for side 10-13, og med grus 
på gulvet svarende til i den eksisterende bålhytte.  
 
Fredningsnævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at der ved tilladelsen ikke er tale om at anbringe 
indretninger, der virker misprydende, og at tilladelsen medvirker til, at skanseområdet så vidt muligt 
bringes tilbage i sin oprindelige stand. Der er endvidere lagt vægt på, at området for tilladelsen ale-
ne udgør en mindre del af det fredede område. 
 
 
 
 
 
Rolf Dejløw    Ole Stryhn                Palle Kristiansen 
     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-
jø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 

Joachim Castenschiold, jc@borrebygods.dk 
Slagelse kommune, chjor@slagelse.dk, teknik@slagelse.sk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk,  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, slagelse@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk, dof@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, slagelse@dof.dk  
Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk  
Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk 
Initiativgruppen Steen Olsen, stenalbertolsen@mail.tele.dk  
Sydvestsjællands Museum, plan@vestmuseum.dk 
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Palle Kristiansen, Pigeonvænget 14, 4230 Skælskør 
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Slagelse Kommune 

Center for Miljø, Plan og Teknik 

Natur, Vej og Park 

Dahlsvej 3 

4230 Skælskør 

 

Att.  

teknik@slagelse.dk     

        FN-VSJ-099-2019 

        MST 2019- 13143 
 
                     Den 29. juni 2020   

 

   

Med mail af 6. november 2019 har Slagelse Kommune på vegne A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAG-

LEBY SOGN ansøgt om lovliggørelse af, at der er opstillet en skurvogn på matr.nr. 1 Øksenæs, 

Magleby, beliggende Kokkehusvej 81, 4230 Skælskør. 

 

Af mailen fremgår: 

 

Slagelse Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af 17,4 m² skurvogn opført på 

Kokkehusvej 81, med oplysning fra ansøger som følger: 

  

Det er korrekt at der på grunden er placeret en bygning – eller rettere en skurvogn. 

Denne erstatter et tidligere skur på dette sted, som åbenbart aldrig er blevet registreret. 

Skurvognen er 7,25 m  x 2,4 m, og ca 2,8 m høj – sider og gulv er udført i træ og taget i stål-

plader. Det anvendes som depotrum/værksted. 

 

Jeg er ved mail (23/8-2019 fra Grethe Schmidt Nørgaard) blevet anmodet om at lovliggøre 

dette på ”www.bygogmiljø.dk”. 

 

Det har ikke været muligt for mig at registrere dette på den angivne hjemmeside – hvorfor jeg 

håber at de ovenstående oplysninger indfrier kravene til lovliggørelse. 

  

Bygningen er opført i et fredet område, og på den baggrund videresendes ansøgningen til be-

handling i Fredningsnævnet. 
  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:teknik@slagelse.dk
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Slagelse Kommune har i en mail af 11. november 2019 supplerende oplyst: 

 

Ejer af ejendommen er A/S Østerhovedgård Magleby, Gammelager 5, 2605 Brøndby. 

Ejers kontaktperson er Peter Rindom, mail: pri@rindom.dk 

Ansøger til lovliggørelsen er Preben Lund Andersen, mail: lundandersen@pc.dk 

  

Ejendommen ligger på matr.nr. 1 Øksenæs, Magleby 

  

Fredningen vedrører: Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, Borreby 

Fredningssagen blev rejst af fredningsplanudvalget efter anmodning fra ministeren for kultu-

relle anliggender i skrivelse af 7. december 1972. I ministerens skrivelse anføres, at kyst-

strækningen fra Skælskør over Stigsnæs, Sevedø, Glænø og Enø til Dybsø fjord og Knudsho-

ved odde udgør et landskab af stor betydning. Området er i naturfredningskommissionens be-

tænkning fra 1967 udpeget som et af de såkaldte naturparkområder og er i fredningsplanud-

valgets landskabsanalyse fra 1972 fremhævet som et område med meget store landskabelige, 

videnskabelige og rekreative interesser. 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 17. december 2019 fra Miljøstyrelsen: 

 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.   

  

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte.  

  

Der søges om dispensation til lovliggørelse af 17,4 m² skurvogn på matr.nr. 1 Øksenæs, Mag-

leby, beliggende Kokkehusvej 81, 4230 Skælskør.   

  

Det ansøgte er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Miljøstyrelsen gør opmærksom 

på at sagen derfor også sendt til Kystdirektoratet til vurdering.  

  

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15-10-

1978 om fredning af Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, Borreby.  

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:  

  

1. Terrænet  

a) Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af 

land- og skovbrugsejendomme opretholdes.  (…)  

 

2. Bebyggelse m.v.  

a) Det er forbudt på arealet at opføre bygninger, drivhuse, boder, skure og lignende eller at 

anbringe indretninger, der kan virke misprydende såsom f.eks. master, beboelses- og 

campingvogne, jagthytter og benzinsalgssteder. Fredningsnævnet kan dog godkende an-

tennemaster.  

mailto:pri@rindom.dk
mailto:lundandersen@pc.dk


 KOPI 

Side 4 af 6 
 

b) Uanset dette forbud er det tilladt at opføre de for driften nødvendige nybygninger ligesom 

genopførelse eller ombygninger af eksisterende bygninger er tilladt.  Tegninger vedrø-

rende eventuelle bebyggelsesprojekter udvisende bebyggelsens omfang, udseende og be-

liggenhed skal dog, forinden arbejdet iværksættes, forelægges fredningsnævnet til god-

kendelse.   

  

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skrave-

ring. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, 

stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).  

 

 

 
  

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 162 (fuglebeskyttelsesområde nr. 96)  

  

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 96:  
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området er udpeget 

for.   

  

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 

det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-

råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i natur-

beskyttelseslovens bilag 5.  

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.   

 

 Nævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet vurderer, at en midlertidig opstilling af en skurvogn som den i ansøgningen og på 

ovenstående foto beskrevne ikke strider mod fredningens formål eller fredningsbestemmelserne, li-

gesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give di-

spensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, di-

spensation til en lovliggørelse af, at der midlertidigt er opstillet en skurvogn på ejendommen på vilkår, 

at skurvognen skal være fjernet senest med udgangen af år 2030. 

 

I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets supplerende formand dommer Mogens Pedersen, 

det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Slagelse Kommune udpegede med-

lem Kurt Rasmussen. 

 

 

Mogens Pedersen 

supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og  

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Slagelse Kommune 

Center for Miljø, Plan og Teknik 

Natur, Vej og Park 

Dahlsvej 3 

4230 Skælskør 

 

Att. Michael Marcher 

teknik@slagelse.dk     

        FN-VSJ-102-2019 

        MST 2020-1084 

              
    Den 15. juni 2020   

 

   

Med mail af 6. december 2019 har Slagelse Kommune på vegne godsejer Joachim Castenskiold an-

søgt om dispensation til at etablere 3 mindre vandhuller Borreby Gods, matr.nr. 1a Borreby Hgd., 

Magleby, beliggende Borrebyvej 47, 4230 Skælskør. 

 

Af ansøgningen fremgår: 

 

Ansøgning om dispensation fra Fredning: Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, 

Borreby til etablering af tre mindre søer i en § 3- beskyttet eng.  

  

Slagelse Kommune og Vanas ApS ved Thomas Møller samarbejder henover en treårig periode 

med at etablere og oprense en lang række vandhuller. Vandhullerne er lokaliseret inden for en 

udpeget potentiel spredningskorridor for padder i Slagelse Kommuneplan 2017.   

  

Vandhullernes primære formål er at kunne fungere som ynglelokalitet og fremme levevilkårene 

for bilag IV-arterne strandtudse, grønbroget tudse og i bedste fald klokkefrø.   

  

Vanas ApS står for kontakten til lodsejer, udarbejdelse af den konkrete ansøgning til kommu-

nen, samt udførelsen af anlægsarbejdet.  

  

Der er medsendt en ansøgning fra Vanas ApS med ansøgning om etablering af fem nye vand-

huller. Det er placeringen af tre af vandhullerne, der ligger inden for Fredningen: ”Borreby 

Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, Borreby”.  

  

Ejer er Joachim Castenschiold, Borrebyvej 47, 4230 Skælskør. Vandhullerne skal ligge på matr. 

nr. 1a Borreby Hgd., Magleby.  

  

Der har været dialog med ejer om den endelige placering af de tre søer. Den aftalte placering 

fremgår af det ekstra medsendte kortbilag.   

  

De to søer, der ligger med vest, ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har 

meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Denne er ligeledes sendt med.   

  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:teknik@slagelse.dk
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De tre vandhuller skal hver især have en størrelse på 200 m2. Placeringen af den opgravede 

jord skal ske på omliggende marker i omdrift i et højst 0,3 m tykt lagt. De omliggende marker 

ligger ligeledes indenfor fredningen. 

 

Slagelse Kommune er indstillet på at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt 

meddele landzonetilladelse til etableringen af de tre vandhuller en § 3-beskyttet eng, med be-

grundelse i at der er registreret grønbroget tudse 700 m væk engen, samt andre bilag IV-arter 

som stor vandsalamander og spidssnudet frø.   

  

For at sikre de landskabelige værdier og naturværdierne der fra kommunens blive stillet føl-

gende vilkår:  

  

1. De nye søers bredder og bund må i gennemsnittet ikke gøres stejlere end 1:5 og ingen 

steder stejlere end 1:3  

2. Søerne graves så de højst bliver 1-1,5 m dybe  

3. Søerne skal fremstå med afrundede former  

4. Der må ikke anlægges øer  

5. Materialet skal jævnes ud på omliggende marker uden unaturlige terrænspring (kanter) 

i et højst 0,3 m tykt lag  

6. Der må ikke udsættes andefugle, fisk eller krebs  

7. Fugle, som gør ophold i søen, må ikke fodres  

8. Der må ikke opsættes redehuse, fodertønde eller lignende omkring søerne og eller engen  

9. Anlægsarbejdet må af hensyn til ynglende engfugle ikke gennemføres i perioden 1. 

marts til og 1. august.  

Der er hensigten, at anlægsarbejdet skal gennemføres i sommeren 2020, når det er muligt, at 

bringe overskudsjord ud på de omliggende marker.  

 

Af ansøgning af 31. maj 2017 fra Vanas ApS fremgår: 

 

Ansøgning om:  Landzonetilladelse hhv. Dispensation til etablering af nye vandhuller.  

  

På vegne af ejer søges om tilladelse til at etablere nye vandhuller.  

  

Projekt:.   

Etablering af 3 nye vandhuller á 200 kvm.    Matrikel nr.:  1a Borreby Hgd., Magleby  

Etablering af 2 nye vandhuller á 500-600 kvm. Matrikel nr.:  4a Magleby By, Magleby  

  

Formål   

Vandhullerne etableres iht. rapporten ” Udpegning af spredningskorridor/ naturnetværk for pad-

der i Slagelse Kommune, 2013” og ligger i den anbefalede geografiske korridor.   

  

Vandhullernes primære formål er bl.a. at fungere som ynglelokalitet og fremme levevilkårene 

for Bilag IV-arterne Strandtudse, Grønbroget tudse og i bedste fald Klokkefrø.  Arterne er om-

fattet af EU`s Habitatdirektivs bilag IV og udpeget som særlige statslige indsatsarter.  
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Engen ved Borreby gods plejes ved afgræsning i perioden primo maj – medio oktober, så der 

opnås den for paddearter og vadefugle fortrukne lave vegetation.  Afgræsningen medvirker 

samtidig til, at bredderne ikke gror til igen.  Vandhullerne sikrer græsningsdyrene har adgang 

til rigeligt og godt drikkevand.  

  

Foruden betydningen for padder vil vandhullerne skabe synergieffekt med Borreby mose, der 

er kendt for rigt fugleliv i og uden for yngleperioden.  Forventningen er, at områdets vadefugle 

og ænder i stor grad også vil få fordel af projektet.    

  

Indhold  

Etablering af 3 nye vandhuller á 200 kvm.      

Etablering af 2 nye vandhuller á 500-600 kvm.     

 

Vandhullerne etableres med vanddybde fra 1,0-1,5 m på det dybeste og med anlæg på 1:3-1:5, 

så bredderne kan afgræsses til vandkant for at sikre tæt og lav vegetation til padder og vade-

fugle.    

  

Opgravet materiale udlægges på jord i omdrift i lagtykkelse indtil 50 cm.  Materialet planeres 

og indarbejdes med glidende overgange til eksisterende terræn.  

  

Fremkommer store sten ved indsatserne placeres et passende antal i formodet vandspejlsniveau, 

som varme mikrobiotoper for bl.a. padder.   

... 
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Under fredningsnævnets besigtigelse den 28. maj 2020 oplyste Michael Marcher, Slagelse kom-

mune, at Slagelse Kommune nu på fjerde år søger at forbedre vilkårene for padder og fugle, som 

kommer til og lever omkring de nye vandhuller eller oprensede vandhuller. Etableringen sker efter 

frivillige aftaler med en række lodsejere, og der er indtil nu etableret  45 nye vandhuller og oprenset 

20 bestående. 

 

Ib Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse, udtalte under besigtigelsen, at foreningen er 

glade for projektet, og at vandhullerne placeres på landbrugsjord. 

 

Hans Skotte-Møller, Dansk Ornitologisk Forening, Slagelse, udtalte under besigtigelsen, at forenin-

gen generelt er tilfreds med, at der etableres vandhuller og gerne ser, at vandhullerne etableres med 

uregelmæssige, amøbeagtige former, så vandhullerne får en lang bredlinje i forhold til vandarealet. 

 

Kystdirektoratet har den 13. september 2017 meddelt dispensation til etablering af 2 søer inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Af dispensationen fremgår bl.a.: 

 

Afgørelse om dispensation til etablering af 2 søer inden for strandbeskyttelseslinjen på 

matr. 1a Borreby Hgd., Magleby, Borrebyvej 47, 4230 Skælskør  
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Ansøgning  
Du har den 28. august 2017, på vegne ejerne, Joachim Castenschiold, ansøgt om dispensation 

til etablering af 2 søer i strandbeskyttelseslinjen på matr. 1a Borreby Hgd., Magleby, Borreby-

vej 47, 4230 Skælskør.  

  

Afgørelse  
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, 

til etablering af de to søer som ansøgt.  

  

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden lovgivning 

kan være nødvendige.  

  

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere i afsnittet om klagevej-

ledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes før 

klagesagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.   

  

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. na-

turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.  

  

Vilkår for dispensationen  
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  

  

1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.  

2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 

1:5.   

3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.   

4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på 

maksimalt 30 cm eller fjernes.  

5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen. 6. 

Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra 

søen.  

Redegørelse for sagen  
På en græsset fersk eng, beliggende mellem 2 morænebakker, ønskes anlagt 3 mindre vand-

huller – heraf 2 beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Engen har en bredde på ca. 55 

m og en længde på 500 m.  

  

Vandhullerne skal anlægges som led i en overordnet plan for Slagelse Kommune for forbed-

ring af lokaliteter for bilag IV-arter. Beskrivelsen nedenfor i ansøgningen omfatter yderligere 

2 vandhuller udenfor strandbeskyttelseslinjen (på matr.nr. 4a).  

  

Der ligger vestligst på engen et mindre vandhul, men dette er præget af saltvand og derfor 

ikke optimalt for padder.  

  

Engen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og arealet er omfattet af Overfrednings-

nævnets afgørelse af 5. oktober 1975 om Borreby Gods, Østerhovedgård.  
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I ansøgningen anføres:  

...  

[er citeret foran] 

  

 

Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 162 - Skælskør Fjord og havet og ky-

sten mellem Agersø og Glænø (habitatområde nr. 143, fuglebeskyttelsesområde nr. 95 og 

Ramsarområde nr. 19), jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.  

  

Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet: 
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Lovgivning 

.. 

 

Begrundelse for afgørelsen  
Det ansøgte er en tilstandsændring som kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.  

  

I hovedreglen dispenseres der ikke til etablering af søer eller vandhuller indenfor strandbe-

skyttelseslinjen, medmindre det har grundlag ien mere omfattende plan (eks. En Natura 2000 

handleplan) for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter i det på-

gældende område.  

  

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan der, på baggrund af en konkret vurdering, 

meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen 

på arealer, hvor der tidligere naturligt har været søer/vandhuller og hvor den naturforbedrende 

funktion synes ret klar.  

  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det anlæggelsen af søen vil understøtte den økologiske 

struktur med mindre vandhuller i området og at den vil have en klar naturforbedrende effekt.  

  

Endvidere er vandhullet - efter oplyste - etableres som anbefalet i rapporten ” Udpegning af 

spredningskorridor/naturnetværk for padder i Slagelse Kommune, 2013”, og indgår derfor i 

den større struktur af naturforbedrende tiltag.  

  

Vandhullernes primære formål er således bl.a. at fungere som ynglelokalitet og fremme leve-

vilkårene for Bilag IV-arterne Strandtudse, Grønbroget tudse og i bedste fald Klokkefrø. Ar-

terne er omfattet af EU`s Habitatdirektivs bilag IV og udpeget som særlige statslige indsatsar-

ter.   
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Da anlægget endvidere ikke ses at have nogen negativ påvirkning af kystlandskabet meddeler 

Kystdirektoratet hermed dispensation til det ansøgte.  

  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 

planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke øde-

lægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.  

  

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse/øde-

læggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitat-

direktivets bilag IV.  

 ... 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 16. januar 2020 fra Miljøstyrelsen: 

 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4. 

 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte. 

  

Der søges om dispensation til etablering af tre mindre søer og placering af opgravet jord på 

omkringliggende marker på matr.nr. 1a Borreby Hgd., Magleby.  

  

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 05-10-

1978 om fredning af Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, Borreby 

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 

  

1.       Terrænet  

a)       Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af 

land- og skovbrugsejendomme opretholdes. Jordens overgang til frilandsgartneribrug 

kan tillades af fredningsnævnet.  

b)      Ændringer i terrænet eller terrænformerne herunder sand-, sten-, grus- og lergravning, 

opfyldning og planering er ikke tilladt, ligesom arealerne ikke må anvendes til motorba-

ner, flyvepladser, oplagring og lossepladser. 

c)       Ejeren kan i begrænset omfang udnytte råstofforekomster til ejendommens eget brug 

(…) 

  

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skrave-

ring. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, 

stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil). 
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Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 162 (fuglebeskyttelsesområde nr. 95 og 

habitatområde nr. 143) 

  

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 95: 

  

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 143: 

  

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området er udpeget 

for.  

  

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 

det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-

råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i natur-

beskyttelseslovens bilag 5. 

 

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  ...  

  

Nævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet vurderer, at anlæggelse af 3 søer / vandhuller i en eng ved Borreby Gods ikke strider 

mod fredningens formål eller fredningens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.  



 KOPI 

Side 10 af 11 
 

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, di-

spensation til anlæggelse af 3 søer / vandhuller som beskrevet i ansøgningen på samme vilkår som 

beskrevet i Slagelse Kommunes ansøgning af 6. december 2019 og i Kystdirektoratets afgørelse af 

13. september 2017.  

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets supplerende formand dommer Mogens Pedersen, 

det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Slagelse Kommune udpegede med-

lem Kurt Rasmussen. 

 

 

Mogens Pedersen 

supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og  

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Slagelse Kommune  
Center for Miljø Plan og Teknik 

Dahlsvej 3 

4220 Korsør 

Att. Heidi Egø Kryl 

   FN-VSJ-2021-157 

   Den  22. marts 2021 

Med mail af 4. januar 2021 har Slagelse Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om en lov-

liggørende dispensation til et fårehus på matr.nr. 1 Sevedø, Magleby. Fårehuset ligger på halvøen  

”Fedet”. Ejendommen ejes af A/S Østerhovedgård, Magleby og har adressen Sevedøvej 49, 4230 

Skælskør.  

Af ansøgning til kommunen fremgår: 

Redegørelse:  
Vi har modtaget BBR vedr ejendommen. (330-13218)  

Denne ansøgning vedrører bygning 17 på BBR.  

Jeg har fået oplyst at alle ikke tidligere registrerede bygninger skal registreres (vi har ikke tidligere fået registret 

skure o.lign)  

Beliggenhed og dimension fremgår af bilag, bemærk at bygningens areal er 37 m2 (det må være tagfladen der er 

48 m2 - iht luftfoto)  

Bygningens tag er eternitplader. Gavlene er eternitplader og siderne er af vandfast krydsfiner.  

Vi mener at huset er opført i starten af 1960'erne. 

Slagelse Kommune skriver i sin fremsendelse, at fårehuset er opført i perioden 1982-1985 og dermed 

efter fredningen af området (Borrebyfredningen fra 1978). 

Der er medsendt følgende kort, plantegning og fotografier: 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

FN-VSJ-2-2021



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



Peter Rindom har den 27. oktober 2020 skrevet til Slagelse Kommune: 
 

Jeg er usikker på om afslutningsteksten - under billederne - kom med i min første mail, derfor følger hermed lidt 

vedr. foreholdet og brugen af fårehuset: “Vi har fårehold på Fedet pga afgræsning (MVJ) Der er 32 moderfår, og 

pr 1/12 endvidere 3 væddere. Skuret er opført for at skabe ly og læ for fårene. Om sommeren for at skærme mod 

solen, og om vinteren for at skærme mod regn og sne, og for at de kan nyde godt af hinandens opvarmning.“ 

 

Michael Marcher, Slagelse Kommune har den 16. februar 2021 afgivet denne udtalelse: 
 

Udtalelse om fårehus på Sevedøvej 49, 4230 Skælskør i forbindelse med henvendelse fra Fredningsnævnet 

i Vestsjælland.  
Fårehuset ligger på Feddet og er opført ca. 1982 – 1985. Fårehuset er ca. 50 m2 stort og ligger i en indhegning på 

ca. 300 m2. Huset har ingen anden anvendelse end at være ly for de får, der er nødvendige for afgræsningen af 

strandengene/overdrevene på Feddet.  

 

Naturbeskyttelseslovens § 3  

Fårehuset med indhegning er omkranset af strandeng. Den omliggende strandeng er beskyttet mod tilstandsæn-

dringer af naturbeskyttelseslovens § 3. I det fårehuset blev bygget før strandenge blev omfattet af naturbeskyttelsen 

i 1992, er der ingen konflikt i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Natura 2000 (vedrørende naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 2)  

Fårehuset med indhegning er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96 og EF-habitatområde nr. 143 som 

begge udgør en del af Natura 2000-område nr. 162 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. 

Se udpegningsgrundlagene bagest. Endvidere ligger fårehuset med indhegning i Basnæs Nor Vildtreservat.  

 

Her følger en gennemgang af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96 og EF-habitatområde 

nr. 143.  

 

Arter: Stor vandsalamander og klokkefrø  

Arterne er udpeget for habitatområde nr. 143. Arealet hvorpå fårehuset med indhegning ligger har ingen faktisk 

eller potentiel værdi som yngleområde eller levested for klokkefrø eller stor vandsalamander.  

 

Habitatnaturtyper:  

Fårehuset med indhegning er omkranset af og ligger i direkte tilknytning til habitatnaturtyperne 1330 strandeng 

og 6230 surt overdrev. Øvrige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget ligger ikke i umiddelbar nærhed af få-

rehuset med indhegning. Fårehuset med indhegning er opført inden udpegningen af Natura 2000-området, derfor 

vil det nuværende arealudlæg med den nuværende arealanvendelse ikke have nogen negativ påvirkning på habi-

tatområdets naturtyper. 

 

Fugle:  

Fårehuset med indhegning udgør i sig selv ikke et forstyrrelseselement for fuglene på udpegningsgrundlaget. Are-

aludlægget og anvendelsen har eksisteret før udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet.  

 

Endvidere ligger fårehuset med indhegning i Basnæs Nor Vildtreservat. I reservatbestemmelserne er det fastlagt, 

at færdsel for almenheden er forbudt i perioden 1. april til 15. juli. Forbuddet gælder for direkte adgang til Feddet 

samt en 50 m bred zone på søterritoriet omkring Feddet. Det er således kun ejer, der har adgang til området i den 

periode.  

 

Fårehuset med indhegning og dets anvendelse har ingen faktisk eller potentiel betydning som yngle- eller foura-

geringsområde for nogen af fuglene på udpegningsgrundlaget. Det er således vurderingen, at der ikke vil være en 

konflikt i forhold til hensynet af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F96  

 

Samlet set vurderer vi, at projektet ikke vil kunne medføre negative konsekvenser for naturtyper eller arter (her-

under fugle), som er udpeget for Natura 2000-området.  

 

Habitatdirektivets bilag IV (vedrørende naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 3 pkt. 1 og 2)  



Arealet, hvorpå fårehuset med indhegning ligger, har ingen faktisk eller potentiel værdi som levesteder for arter 

opført på habitatdirektivets bilag IV.  

 

Samlet vurdering  

I forhold til naturbeskyttelsesinteresser er det vurderingen, at der ikke vil være noget til hinder for at bevare fåre-

huset på dets placering med anvendelsen som ly for de får, der er nødvendige for afgræsningen af stranden-

gene/overdrevene på Feddet. 

 

Udpegningsgrundlaget for H143 og F96. 

 

 



 
Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse, har ikke afgivet en udtalelse til sagen. 

 

 
Fredede områder er vist med skravering. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 5. oktober 1978 om fredning af Bor-

reby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs og Borreby.  

 

Fredningsnævnet fastsatte følgende bestemmelser: 

 
1. Terræn 

(…) 

2. Bebyggelse m.v. 

a) Det er forbudt på arealet at opføre bygninger, drivhuse, boder, skure og lignende eller at anbringe indretninger, 

der kan virke misprydende såsom f.eks. master, beboelses- eller campingvogne, jagthytter og benzinsalgssteder. 



Fredningsnævnet kan dog godkende antennemaster. 

b) Uanset dette er det tilladt at opføre de for driften nødvendige nybygninger ligesom genopførelse eller ombyg-

ninger af eksisterende bygninger er tilladt. 

Tegninger vedrørende eventuelle bebyggelsesprojektet udvisende bebyggelsens omfang, udseende og beliggenhed 

skal dog, forinden arbejdet iværksættes, forelægges fredningsnævnet til godkendelse. 

(…) 

 

Af Overfredningsnævnets afgørelse fremgår bl.a.: 

 

(...) 
Fredningssagen blev rejst af fredningsplanudvalget efter anmodning fra ministeren for kulturelle anliggender i 

skrivelse af 7. december 1972. I ministerens skrivelse anføres, at kyststrækningen fra Skælskør over Stigsnæs, 

Sevedø, Glænø og Enø til Dybsø fjord og Knudshoved odde udgør et landskab af stor betydning. (…) fremhævet 

som et område med store landskabelige, videnskabelige og rekreative interesser. (…)  

(…) 

Ved kgl. resolution af 16. juli 1977 har Danmark ratificeret den i Ramsar i 1971 vedtagne konvention om 

vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. I henhold til konventionen er der i 

forbindelse hermed udpeget nogle vådområder i Danmark, for hvilke konventionen pålægger Danmark gennem en 

planlægning at fremme beskyttelsen. Et af de udpegede områder omfatter farvandet mellem Skælskør fjord og 

Glænø med tilhørende vådområder på land, herunder omkring halvdelen af arealerne under Borreby gods og næ-

sten hele Østerhovedgårds jordtilliggende. 

(…) 

I det foreliggende tilfælde findes hensynet til at beskytte det værdifulde vådområde, som yderligere er udpeget 

i henhold til Ramsarkonventionen, at have klar overvægt i forhold til dermed uforenelige modstående interesser i 

arealanvendelsen.  

Allerede fordi beskyttelsen af vådområdet ikke kan anses for varetaget fuldt ud ved en fredning alene af area-

lerne omfattet af konventionsområdet, tiltrædes det, at fredningen omfatter Østerhovedgårds fulde jordtilliggende.  

(…) 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Det omhandlede fårehus er efter det oplyste af ældre dato og må henregnes til bygninger, som er 

nødvendige for en landbrugsdrift, og huset er således ikke i strid mod fredningsbestemmelserne.  

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensa-

tion.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en 

lovliggørende dispensation til det omhandlede fårehus. 

 

I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, 

det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Slagelse Kommune udpegede med-

lem, Kurt Rasmussen. 

 

 

Mogens Pedersen 

 Supplerende formand 

 

  



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

Adressaten for afgørelsen,   

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

offentlige myndigheder,  

en berørt nationalparkfond,  

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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