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Aar 1946 den 16. UecembGr afsagde Overfredninesnpvnet paa
Grundlag af mundtlig og akriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
,
I i S~gen Nr. 615/1944 angaaende udvidet Fredning af Omr lader af Ulfs-

hale m.m. paa Møen:
Naturfredningsnæ\Th8t for .I?ræstøAlntsraads'.n'edshar den 6. Dece:n-

bel' 1944 af8agt Kendelse i Gagen, som derefter i Henhold til NaturfreC1-
ningslovens § 19~ 3. Stk. er forelagt Overfredningsnævnet.

Ved Fredningsnævnets Xendelse af 14. Juni 1929, stadfæstet mau
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Vil:33Gll!:ndl'il1.gerved Overf'redningsnflvnets Kendelse af 19. December 19?~),

blev de Højskoleforstander Frede Bojsene Dødsbo tilhørende, hov8dsal'~-
li~; :.lf;:Jkovbestaaende Arealer Matr.Nr. 147, 249b, 250 og Størst\~de-'"11

uf '!5l af UlfBhale-H~gn1:aeP'l fredede, og den nu foreliggendcl Sag dre jUl'
sig om ~n mog8t bcltydulig Udvidelse af F1'0dnin~~n.

Sa.:;\,,;n-':'1'rejst af Dunmarks NaturfrLldninljsforening og Natu1't'r~d-
ningsradd,~t i ~'orening, og af do Arualor, om hvis Fl'8clning der3s B-.::g~-

ring drejuda sig, er an Del udskudt til evuntu8l B~h8ndling unJal'
senere f:i~~,.~. En D~l !Jf Arealurnu ~r m..J:Sc.tl'ig<Jpaa St<:ln(bl.a. Kugle-01-- .
flint), GruS og Sand, o~ da U\lnytt~lsun af MaterialcJrnu, selvom der
mwd ? St\;;nfil'm!:l~r(.;raluttclt Kon traktur h'Jl'om,tilduls ikke dl' aktu81,
har N~vnut skønnet, at Fr0dning, som .1l~rs vild\,;bliv~ ret b~kost~li~1
kunde op:..;ætt'::5ogsaSl un<10l'H,.m8yn til, ,rjtl!'orholuen,;h...:dl't3vil kunne

Sa~:,m omhandli';du Omr'1ndur 'lf 1'o1'skulligartE:t Natur, hvorfor

l) .':,)\'l ',i IJ rnc;
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" A.fd·.;ling 2 \Jr '3tt0r d01t i tru forskollig0 Afsnlt A, [l o~ C, Uc•

Afd~ling 3 i to Afsnit.

Hertil komnH~ryd rlig-Jre

5) "V8dd10n", 0n Sø ~llor lnvv~ndGt Rørsump, SOffi ur bcg~rt fru ddt p~~

s:Drlig Mal·tIe, Il).;n 3f Nævn~t med særllg Motjvuring undt'lget fr:l FrGd-

Omr~1'lder l omf".lttur kun '.m St~g<j Købstfldkommun;:; tilhørdnd0 Ejan-

dom, M<.t r INr. 335 og 336 Clfshp.le, og Kommun0n h 'r int"" t h'1ft imod Fr·~d

ningdn og ildt,j kræv..::t Erst'ltning. Fr8dni.ngssl.lrvi tuttun l.lr 'wf'ørt S. ",

i Fredningsnævn~ts K0ndelsu.

Omr':.:d-J 2 A omf"tter: M~tr.Nr. 377, 149, :n DJl ed 148[1 og

dGn nordligd Del ni 376, ~jerel l) Propriet~r J~ns Vig~o J~nson m.fl.

?) Pt'opridærdrnlJ Jens Georg NielsQn 03 And"rs D. H.And ...rsen (141.h og

l4~) og 3) Ga;-~rd0jur J:..ns Pet-:r NLJls.sn. A/S C'1rl NL;lsl.ln c;r G-:rvi-

tut ol1rd t igdt ID\..ldH"nsyn til' Udvinding af St un ID.v. i 148"1 o(~ 149.

Fredningseer'Ji tutten find0s i Kendelsen S. 'G, jfr. S. la Stk.

3 og 4, og G. 12, stk. 3 og 5.
Omr- Ide 2 D omf'lttL:r: M'~tr.Nr. 297, 298, Ejer: Knrst,)n Gudmund

Ejlt~r, 299, Ejerl Cr:r1 Chr. Ivorsen, 300, EjiJr: Hp..ns Ohr. H!'nS8n,

301, Ejer: R~smus C. Rasmussen, 302, EjGr: Firm~Gt Soheitcl & Co.,
303, Ejer: Proprietær L~rs Mø1l0r og 304, Ejer: Apot~ker fh. Petarsdn.

Fredn1ngeservitutt8n S. 16.

Omrn:-J.d~2 C om!attur: M'ltr.Nl'. 252:i. og P:1rcel af 254, ,~j"r: Ker--
"-- -

st8n GLldmundEjler, P~-,.rci;:l li 253, Ej..:r: Niels P8tEor RRsmussr..;n, og ~f
--..,

255, Ejdrl Ottnr D. H~nsen, s~mt d~n Dcl ~f 251, som ikke tid1igGr~ ~r-frvdut, Ej~r: Højsko10forctnnd~r V\gn An. Møll~r.

Fredning6servitutt~n S. 20, sidste Stk."2l, for 251 dog S. 21,

Omr" 'de 3 A omf'ltter M....tr. Nl'. 1500 (Fæll"s1od) md for::Jk-.:llig.

~,j,;J'''', 37') og en P3.rclJl ::.f 378, EjJrl AX..:l Møl] <Jr.

FruJning~servituttdn 3. 25, 3. og 4. Stk.

vmr,' de 3 B omJ'::ttl::r M"tr.Ul'. 150:, 239-.!, :'390, -'~jur: Firrn-\~ J

H'm: b'. C'lr'C1.J, 239d og 239"" Ej"r,,: hL'nholcl~Jvis Korwul F.:. C':t"'] ":~



•

Omr~-d~ 4 omf~tter M trlNrl 296 og Ib, Ejer: L~rs Møll~r, 249~,
245, Ej8~el J;ns Viggo Jensen mlfl., le, Ejer: Peter A. P. turs~n, ld, 2
og 3, Ej~rt Nieln p, ter Jensen, 4b, c og d, Ejerl HøjnkolGfor9t~nder
V;~n A" Møller, M::ltr.N't"4p.t Ejert El Otto Knudsun Ar:.dorsun, 153b,
EJ8ri Sv~nd Aug...:Ni~lsen, l52b, Ej8~1 Th; A, Jacobsen, 152~, 151, 17,

c:nDi.l "f 148':1.,Ejer~ J,G,NL;ls~n og A. Andersen.
Frbdningss(3rvitutt\:n S. 31, 4. Stk.,·)2.
S'13.fr0mtd"r til 8t fredut Are~l sk:er Tilvækst fr~ H'lV-::t, omf'1.t-

tes dr.nne '.-...f s:omm0 ll~rGdning,som hviler paa ~tr.Nr. indenfor •

til
V0d K,:nd~la<;;l'\er der tihlt~.~et følgemde Erstatninger:

J~ns Viggo J0nsen m.tl ••.•.•.••.••.•••••.•••. 377
J~ns G00rg Nielsen og A. Andersen •..••••.•••• 148a,149
A/S C"rl Ni01sen som servitutb<3rettiget ••..••••.••.••••• ,
J.:: n s l? ~ t ~r Ni (;l s en ••.••••••••.••••.•••.•••...• 376
K.G.Ejlt:.;r •••••••••••••.••.••••••••••••••• a.... 297,298
C~rl Chr. Iversen ••~.•..,..••.•••.•..••••...•• 299
H~~n.aChr. H3..ns~n ••••••••••••••••••.•••••.•••• 300
lt.'\SmUS C. R!lsmu$sen •••••••••••••.•.••.••.•••• 301
ScheitlJl & Co tI ••• ti.............. 302
L .1.-&.".) 111øllt.::r II • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • 303
Apot~kcr Th, P;tersen •••••••..•••.••••••••••• 304
K.G.Sjler ••••• tI ti tt II' tI...................... 252-:l,P'irc~1

af 254
P"'.rc.31af
253
Farcol af
255
Dcl af 2511501;:)
379 og P~'r-
cel ::f 378
150a,239::-...,
~-l.~g,2)';18
296, Ib
249a,245
(P<trcaller)
le
ld,2,3
4b,4c,4d
4e.
153b
152b
152:L,l 'j l
17,18

Nids P. R· smussen .

Ott'1r'Et H'lns~n •• tI II .

Vegn Aa. Møller .
Ejern~ ef Fællaslodden •••••.•..••...••.••••..
AXf.::l Møllc:r .

D'HE.rrer Carø·:.: .

L~'rs Møll\Jr .
Jvns Viggo J6nSJn m.fl ••••••...••••••.••.••..
p •A • p~;t (;r s C: liS D ød sb o ........................"......
Niels P. J3no~n ••••.••••••••••••••••••••.••••
V'~gn Aa. Møller •••••••••••••••••••••.•••.•..•
E. Otto Knuds~n And~rs0n ••..•....••..•...•...
Sv •.A.~go Niols·Jn ••••••••••• , •.••.••• , .•••.••••
Trl. A. Jr1cobson •••• ., •••.•• , ..•..•.•• , .••••.••.•
II. P. t] .I-{':lrlS(:!n Skov ••••••••••..••.•••• , •••.••••

M~tr.Nr. Kr.
360,-
900,- .

15.000,-
9.000, ..

70,-
200,-

25,-
200,-

0,-
500,-

0,-
200,- V'

150,-

125,-
0,-

7.200,-
1.500,- .--

0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

480,-
480,-
9°,-250,-

For ~q,. vidt d0n for hvert Afsni t bUltemtcJ FrLdning ikb: omr I

36.730,-

" f; ",:~, . I t '~: t [' L 1<:. u] ;r,~•
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P't",t'llerGt mt;d H,mcyn til S..:r"itutt~rn~ '.:lI' t ilLlg L l!'-: ... , d nlJlg::>'"

nævne:t.

K~nde16cn er 1ndankot ~f følgendei

J2ns Peter Nielsan (M~triNr& 376 U1fsh~l~)

Ni~ls P. R~ismusuen { 253

.\18 :::.~1'1 NL.Jlsen (Kontr~1kt om Stenudvinding )

Jehs Georg Nielsen og,A&D~Andersch (~~ir.Nt1 1~8a, 149 U1fshale)

Ibns Chr. H~nsen (MdtI'& Nr. 300 UlfshalJ)

E. Otto Knu\lsen .Andersen Ohtt.Nr. 4p.. Ulfsh3.le)

Sv. A':'.ge NiJ1G:.:m og P'1nth'wer Niels Kr. Nitisen (M~tr.Nr. 153b Hegnd.nl~(;

Ejurne pf Fæ11es1odden (M:.tr.Nr. 150e Ulfshale) og

fhv • .I!'orst'lnd.ar Axel Møller (M-.tr.Nr. 378 og 379 U1fshaloJ).

Endviderd er K..:nd~lsen indankat af N9turfredningsr~~det.

OV8rfredningsnævnet h~r den 24. AU6~st 1945 besigtiget Araa-

1orn\.. oe; forhr.md10t med Ejerne og mud Natul'fredningsrr''1dd t.

Ved d.::;nue LGjlighed anmodede N'1turfrodningsrQ';dct om, at m"'n

vilde gcnopt~g0 Spørgsmg~let om Fredning af "Vedeldn", man Ovorfred-

nin~~m';~vnct ha.r, efter at halle indh,mtet :6rklæringer fr'~ Ejdrne ·...f

mevntv I~j(,.nclom, besluttet ikku 'lt ml:Jdt'lge EjendoIDIDGn undclr .l!'!'<Jdningvn.

V~d Besigtigelson tillod m n Gaardojer Otto Knudsun AnderSGll ~t

lJ\..pl'.nt,; 2 Skpr. Land af Ejendommen Matr.Nr. 43. og opstill~ ,)t L'~skur

fol' Kre~-ttur<3r og ·'1t grundforb~dre Diget p'1!.~den østr0 Gid~ med M<:te:.cin-

le frrt Sted8t, hvor s3''1d'?nt bl,~v taget, da Dig~t ~nl'1gdus, samt P.t pl:'!:

to ]t Læbæl t8 v.;d sine Enga; d",tte ma'tte dog ikke: vært:'.! højt;re \Jnd l;~n

og ikke 3nbringds paa Dig~t 0l1~r i d~ttes Nærhed.

Ejurnd 3t Fællesloddvn M"tr.Nr. 150a fik Til~~de:lso til Opfør..:]

Si~ '~f y t ilck<J sk:dmmende L-.eskur ved Skoven efter nrermc::re Af t" ] l; m,3d :lh'c.d

ninl~8nævn",t •

H.P.Christensen erklærede Big villig til Fredning ~f don syd-

vl;~;tli~,_ Dul '1f M·,tr.Nr. 272 (c~. 20 ro i H:tnint,; Nord-Syd).

l~.P. RasmusGCJn fik Tilb.dtJJ ~'u til Tørvegrf.\vning til Bortsalg.

Sv~nd lage Ni01scn ~nmod0Je om Till'?da13c til ~nbringelDJ ~f

llrivhwJ: Ile:<3 nedenfor Skr~'Hling3"'ru".let ved Vejen P'J" M,'.tl'. N '. 1.'1)1)
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Enii;h<)d om Erstl?tning<Jns Størrl31se, 'mmodtiu(; m~n i M'Jdføi' ~f N.::.turfrGd-

ninl~s1ovtln3 § 20 T'~ks'.itionskommissionun vedrørJnde N3.turfr.Jdninl~ om ~1t

f ~st.3'P.t;tE:.Brot'l.tnin~';rn<:: til d~ ;mkende pqg det i Frl3dningsn::1vnl.ts

K·_nd'JUh 'Ifi/;i vne Grundlag med dl! ().f Ovprfr0dninJ;snævn:.: t tillod te Ændrir,-
I

C..:r, idot man med :i,:msyn til Erst'ltningcn for Frednin;7, 1f M,.~tr.Nr. 15:'\)

H 'J (;nm:l.:n bO.d takseret "lltl;3rn~ti vt, <oft8r30m der ned _ni'or ~l{ra ,:11 inc:o ':lr ,',"

113t m'11'-bygc;as Drivhuso, hvi::> .\nbringalse og Uds<)cndc sk'11 godktmdus

':f JJ'r-..;unlngsncevnl;)t, aller saad::m B, byg~ulsll ikke m"':t finde St",d.

T:'.ksn.tionskommissionen h"r d,m 24. Novembur 1945 ~fholdt ;I.~i-

stedsmøde i S~6Gn.

Vnd d10nnc: Lejlighed g'W88 der ,Ej.:rn::: og de for 8jerncl o:s .for

Fredninesmyndi~hedernc mødte .\.dg8.n:~ til "t udt!'tlt sig for Kommission\:ln.

Ej<3ren ~f Matr.Nr. 4a Ulfshalo, Gn'rdejer E. Otto Knuds,m ,"..nder,-'

s,-Jn mødte 06 erklærede, l'tt h''.n i Anledning af do nf OV0rfredningsnævn<l t

muddJlte Tilladelser fr~fuldt Åppelt hvorfor Sagen bortf~ldt for T 'ksg·

tionokommissionens Vedkommende.

Forretningen fortsatt~s p~!:l. Hotel "Sk.-mdin'lvien" i Stegcl, hvol'

no':12 af de t'or Ejerne Of~ for Fredningsmyndighederne mødtE: ligeledos

h"'vd," r~..;jlir5hed til at udt::\le si6.

Ved Gt den 7. Jgnu~r 1946 i Køb~nh3vn ~fholdt Møde h~r T~ksq-

tionskommiasionen derefter fastsat Erat? t;ning.3rne ti::!. de r-1nke.,nde S~~"

lod0sf

1. 'i'il Ej-.Jr0n ~,-r MJtr.Nr. 153b Hegning8n, G, ~rdeJer Svend ,~··. .,;e ~'HeLL!l.
for Pa~,læg af b'Ndninl-,ssurvi tut i H,mhold t il FredninGsnævn t 3
Kendelse :.li 6. DecembGr 1944 med Tilllld213 e til ,~nbrinG01se '1.1' I

Drivhuse nedenfor Skr3~ningen, hvilku Drivhus~:J Uds~~nde og
Placering skal godkendes af Fredningsnævn0t •.•••• Kl'. 1.000,-
ForSB8vidt Drivhusones Anbrin~else ikku till~-
dbS fastsattes Erst~tningen til.................. 1.500,-

Da Ovorfrodningsnævnot till~der Drivhuse
~nbrin6elae som ønsk~t, bliver Eroto.tnineun

'Kr. 1.000, _.

2. til

'3.

4.

5.

6.
rI
I •

8.

Ejer7n at M~tr.Nr. 376 Ulfshnle,
Gaardejur J8ns P0tar Nielsen •••••••

Ej",rn~ "S MatJl'.Nr. 148'1 06 149 Ulf3h:.lh~,
Propril.Jtærerne Jons G. Nielsan o,~ ,~.D•.'..nde:raen •.•
A/S 031'1 Nl~lsen for d~t vvd Fr~dning~n for'1.~r-
H':-lg~:Jd0 T~b ••••••• , ••••.•••••••••.•.••••••••••••••
Ejvr,m af 1b.tr.Nr. 300 UlfshE',lc,

P~rcullist Hans Ohr. H~ns~n •••••••.
Ejdr8n af M3tr.Nr. 253 Ulfsh31e,

Niels P. R~smuss~n •••••.••.•.•. \ •••
Ej~ron af Matr.Nr. 378 oe 379 U1fsh~lG,

fhv. For~t'lnd,;r ;.xd1 Møller ........
EjcJ'l\~ l.f Fællesloddl.tJ, hLtr.N·'. 1:,01_ Ul:'~;h' l,;,
1'01' P'1;1æ[3 ~d F'l:'~dnin~";" l"IiLl.l.t l 1[,r~h011 ti l

25( -

12.000,-

1.400. -

21. 000,-
,

10(. -
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Fr...:Jninbsnævnds K,mde1s8 'if 6. D8C0mb8r 1944
med d0n ni OverfrednintZsm-wnJt tilLldtu Ændrin:.
med Till'1dt:ll S \:l til Opførels0 o':! LIedkur o_~:und~r
l!'orudsætnin;; 'lf, !1t d..n eksist0r\:..nd'" Bi::pl'~n tnin';
m:l'~ forbliVE; •••..•••.•••.•••••• 4 ••••••••••••••• Kr. 12.000,-,
Ved T'!ksationskommissionens ·.f~:~øI'clsG GI' Erst'~tningurnG for-

højcuu med i~lt 15.995 Kr.

Bft0r T~ks~tionLn har Overfrednin~snævn0t under.Hcnsy~ til d8n

b~tJd~ligQ Erstatning, hvorom der vilde blive T~la, den 25. Scpt~mbar
~.

lCJ4() ll'J.'.ny for,Jt?;~et B'~sif:ti-;(jlse "f de frededd Omrg,.....dJr, vad }hvilkcn

I.t~jll :hed en Ruprf~s.~ntnnt for Ne.turfr0.:dn.in:;Gr~·'dat o:, ~'~'rrn'lTIdL:n1'01' ~1 --

turfrudningsn"Ovnat for Præs tø \mtsr~~>d8krl;ds V· r tilstede, og førstnc-- \Tut

t'l;e under JVt::rvejelse ?t l~.de EjGndOmmenr~Mr-tr.Nl'. 1481. or:; 149, tilho··

rund" Propri-JtærJrne J~ns Geort.; Ni01stJn o' :.ndlJr~ D.II.:.ndllrscn med ,~/S

C~rl NiE..lsGn Gom servitutberettiget Brut::L:r, M- tr. NI. 376, tilhøl'"md",

G- J.rdejer J .;ns PJtdr Nie:ls\m, og Fælbsloddcn M.-.tr. Nr. 1508 ud·;::.t,'. e.f Fre-

ningen, idet man dog vedtog at anmode Formanden for Fredningsnævnet

om ved Forhandling ~t søge opnaaet, at der gaves Tilsagn om, at der

uden Erstatning skulde finde l3eplantnin~ med Løvtræer Sted pas Arealer
\

af r.latr.Nl'. 14Ga og 149, som maatte blive afgraveue for Sten, og at in-

gen 3~byg~else af Fælleslodden maatte finde Sted uden CenDur af Fred-

ningsnævnet for Præstø lmtsraadskreds, hvilken Indrømmelse ligeledes

skulde ske uden Erstatning.

Formanden for Fredningsnævnet har derefter forhandlet med de

in~8re~~ercde Parter, o~ Forhandlingen har med Samtykke ~f den fun~.

rend8 H'ormand for Overfredningsnævnet tillige omfattet ~!latr.Nr. 370.

Forhandlingen m8d Ejerne af Fælle~lodden viste sig fI~gtesløs

at; OV0I'fredn ingsnævndt b·..)st 'i:Jmmcr herefter, at Fællosloduen Matr. Nr. 150.

udgRar af FI'cdning~n.

Stunfirmaet ~/S C3rl Nielsen stillede for at vill~ indgaa ~aa

at l)LpLJnt~ :.r0aldr, som .E'irmaet maatte afgI'8v<:' for Stt,;n Vilka,II', paa
)

hv LI k\; J·v; t'[r,::dnin~:3nævnr]t ikke for TidJn kan ønB:ce . t fOlohandl.~.
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ningsnævni::ts Formand. er indg:la~de paa uden Erstatning at underkas"t" sig

og efterfølgende Ejuro af Ejo:-ndommene følgende ]'redningsb0st"::1ll1r.els.;r:

"D0n FredningssJrvitut, som v~d Kand~ls8 afsa~t 6. D~comb~r

1944 af Fr~dningsnævnet for Præstø .~tsrandDkruds, hvilken K0nd~lse vi

har indanket for Overfredningsnævnet, or pa~lagt vore Ejendomme i Ken-

delsens ifsnit 4 (Strandsump~ og ~ng~) tiltræd~r vi, dog saaledes, at

der mas plantes L~hugn af Løvtræ i d~t sydlig0 3kel af vore nævnte Ejen-

}I'orSC:iavidt anga8r de .~realGr af vore nævnte Matrikulsnumre ) d8 r'

fald0r ind undor K...ndelsens ;,fsni t 2 .\ (..i.realur m",d H~d~r, Encbær-Bevol( 3·

ning'Jr 0.li6n.), tillader v.i, at Fredningsbl,stommulsurne under Kdndel-·

sens f.fanit 2 _~udeaar og erstatt\.l s o.:f følg ...nd0 Fredningsbestemml3 Is ar;

"{I.JÆ.f.=_l~I!~·J!.(~._l1~a _(UL.1.!9.:

• Pa8 :t ~real mall~m den offentli88 Vej ved dut nordlig0 Gkcl og

an Linie 50 m Syd for Vejen maa der ske Bebygl~ls0, dog at Bygning0rn0s

Placerin,s, Materia18r' og Farvdr samt BygningstuBninp.; i hvert cn1('31t Til-

fældv 9k~1 godkendes af Fr",dningsnævnet for Præstø ..mtsra~dsl{r-.Jds. Hver

Bygning opfør0s i 0Cn Etag~ uden udnyttet Tagdt~g~. Hvur Bygning er

kun btJr",gnE:t til een F'1mili~. Bygning,;:n m'3~'ikke vær~ ovc:r 5 m høj fra

Terræn (m)'ilt paa B.vgningJns Midte). Tilby~ning o~ Ombygning sh.l god-

kendes ~f Frddningsnævn0t. Boplantnin6 sk~l for~toges i Skel og mod

Vej ,~ftt;r Nævn-::ts nærm0rc Anvisning. V0d hv,;r BY2:ning ar H:wc: til-

ladt.

Are'l.lut m0lh:m fornævnte B.~byggelsosbælte og en Lini.:: omtr0nt

i Flugt med Nordk(l.11.tenaf det til iL/S Carl NL::ls0n til Stenudnyttels\J ud ..

l<Jjudc !.r0:'l1 h~1l.·Ejerne R8t til at bGpl:mte med Løvtræ og det skel i pc ':t

Tilfælde opr.::tholdes som Løvskov.

(1t:"t Jyd for sidstnævnte Areal liggunde Ar,;)')l b:;;v'tres i sin nu":',·

t'"nu" 'rll:.:Jt'lnd, S '.::.ledes at l) al Gr'1Vning 13ft0r og FjerneIso Pi' ;.,;t,mlJla-

tdri~l~ )f ~nhv"r ~rt s~mt S~nd og Grus, 2) V~ndrfludning, Pl~ntnin~. Til

førsel ~lf Kum3tg"dnin,? ellor 'mdr0 Stoffer, 3) Opf0rtJ18e '·,f Bygnin~l:r og

Boder I.f JUhvdr \.rt samt ."..nbring<Jlse 'l! Indrt:tning <~f S,\c:opnt, ddr le 'n
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Du R~ttigheder, som tilkommer A/S C3rl Ni0ls~n i Henhold til

Dokument ~f 15. Oktober 1932, lyst 21. s,M. r~sp~kter~s. N"~r det

p~lqgældLJndu Area.l til sin Tid er "fgr:.vG t for St8n, sk'tl Ejurn<J til-

p]"nt~ ArtJ"let inden 2 _\.--:r~fto.)r :..fgrnvningens Fuldunde1st; mQd TJøv-

træur o~ opratholde ~re~l~t som Løvskov, medmindr~ dur ved Af-

gr 'vning ..n fr8mkomm0r Gt S~-t dybt Hul, at B~pl'lntlline p<lE1Grund ef

V:ndforholdene ikke ar mulig ud~n størro Bukostning.

~jur<Jn h~r Rot til ~t ~fgr~ve ~re~l~t for Sten og til ~t b6-

byg6u d~t. S~'frGmt Ejeren ~fgr1v~r ~re~let og ikke bebyegor dot

inden 2 .."r efter iLfgrqvningens TilendebringLlst:1, sk'11 h~m i det

dereftur følg0ndu .~~r tilpl1nte Arealet (clller den Dal 2f ~raalot,

Hom ikke ~r bl~vet b~byggat) mud Løvtræ, medmindre der ved Åfgr~vrll.-

gLn er fromkommen at sa~ dybt Hul, Ilt B8plnntning p.":, Grund' :'If V"'nd-

forholdene ikke er, mulig udun større B·Jkostning. StJlv om Are,'J.10t

sa~lede8 bclplantes, har Ejur3n dog fr8mdeles Rat til ~t b~nyttQ ~reD-

let til B~byggelse.

For ~nhver B~byggelse gældor d~ s~e Bcstemm~lser, som er f~.

sat for~n m0d 3ensyn til B~bygge1s~n p~n Matr.Nr. 148~ og 149.

,..lmenheden h~\r ikke Færdselsret Pf"'i M:ltr. Nr. 148a, 149 og

376. .\.11<3Bostommelsern<.:, som er nævnt for'm, dr Selvfølgelig gæld", n-

d.; ogS.:l.l. for ~nhvur aenert.: Ej0r af vore r':;Hptlktivc E,jandommu.

Der yd-Js ikku Erst::>tninf, til os i :.nl'Jdning ef Indg'~,~dlS~Jn l f

BestE:mmulsarne, 03 vi er selvfølgelig indforst'?'~et m~d, at du ved K,.n-

dl;;lsbn ef 6. December 1944 tilkendte, eller du 'lf T'Jks'ltionskornmi.s-

sionen f~sts~tte Er8t~tninger ikku kommer til Udbet~ling til os.

p'),r\tr~L rJ tten t ilkommGr Frudningsnævnet fo r l'ræstø .mtsr,:,!!Us-

krcldD.1I

OVtOlrfrddningsruevnl;t til trærLr dd G"'-:.le:d.;s v ,dt::gnJ Fred-

8,'1' vedrørende Ej,~ndornrncnv M:;t;r.Nr. 148'1, 149 og 376 :'f Ulfshflh~,

St~g'~ 1~Qdsogn i F1'~~ningsnævnets Kvnd.;lsd '?f 6. DJc~mber 194~.

i , " " ,1 ri l f 1 I :"ll I
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følgende Ændringer.

T h i b e s t e m m 8 s :
D,m fl.fNu.turfredningsnævnl:t for Præstø :.mt:3r~dskre<1s dun

6. Dl.lc"mbcr1944 ?fs'\gte K\:lndelse ng" :endt;;udvidet Frvdning "f Om-
r~~d~r qf U1fs~\ld m.m. p~~ Møen st~dfæst0s m~d de 3f det ~or~nst~~cn-
de følgunde Ændring0r.
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afsagt d. '6. December 1944
af Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds.

---:0 ..---

Ved Nævnets Kendelse af 14. Juni 1929 og Overfrednings-
nævnets Kendelse af 19. December 1929 blev de Højskoleforstander
Frederik (Frede) Engelhardt Bojsens Dødsbo tilhørende og i det væ-
sentlige af Skov bestaaende Arealer, Matr.Nr. 147, 249~, 250 og
251 af UlfBhale-Hegneden, Stege Landdistrikt, med Undtagelse af
nedennævnte Del af sidstnævnte Matrikulsnummer, fredede, idet
Fredningen sikredes ved nærmere i Kendelserne formulered~ Forbud
og Paabud.

Den Del af fornævnte Matr.Nr. 251, som blev undtaget fra
Fredningen, er den vestlige, ikke træbevoksede Del af dette Matri-
kulsnummer og udgør ca. 7 ha, hvorved bemærkes, at det Areal af
Matr.Nr. 251, hvorpaa "Bkansenll er beliggende, er indbefattet un-
der Frednir.gen.

Danmarks Naturfredningsforening og Naturfredningsraadet
har nu i to Skrivelser af henholdsvis 4. Oktober 1943 og ll. Au-
gust 1944 (Sagens ~ilag A og 5 Y) og i Nævnets den 21., 22. og 23.
AUGust 1944 afholdte Møder begært nogle Arealer, som ligger ~m-

------- --



:1
~

",I

~t
I~l~I: ...

~~

? .

kri.ng forn:.evntefredede Bj8nnomme, freriede, nemlig
l. Skovlodderne Matr.Nr. 335 o~ 336 Ulfshale, Stege Landdiotrikt.
2. Arealer med Heder, Enehær-Bevoksnin~er og lign., matrikulerede

under
A. Matr.Nr, 377, 149, l4Ra og ca. en Tredjedel - den nordlige

Del - af Matr.Nr. 376 Ulfshale, Stege Landsogn.
B. i\1ul,r.Jh'. 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 28..;.,E.,

283Q, 283l, samt Dele ai Matr.Nr. 272 og 273~ Ulfshale, ste-
ge Landdistrikt.

C. Matr.Nr. 252~, 253, 254 og 255 Ulfshale, Stege Landdistrikt,
sftæt de Dele af Matr.lTr. 251 ibd., som ikke er fredede ved
Nævnets og Overfredningsnævnets ovennævnte Kendelser af hen-
holdsvis 14. Juni 1929 og 19. December 1929.

3. Strandfæl1ederne ved østerseen, omfattende Matr.Nr. 151)~,
150E., 1501, 150~, l50~, 379 (nordlige Parcel), Ulfshale, Stege

Landdistrikt.
lJandsogn, og Matr.Hr. 239~, 239~, 239.9.og 2392, Ulfshale, Stege
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4. Strandsumpe og Enge, omfattende Matr.Nr. 296, den Del af Matr.
Nr. 249~, som ligger Vest for Vejen, den Del af Matr.Nr. 245,
Som ligger Vest for Vejen, Matr.J'ir.lE., 1~, 1.9.,2, 3, 4E., 4~,
4.9.,4.QUlfshale, Stege Landdistrikt, Matr.Nr. l53E., l52.!?, l52~,
151, 17 og 18 Hegningen, Stege Landdistrikt, samt ca. to Tred-
jedele - den sydlige Del - af raatr.Nr. 376 Ulfshale, Stege Land-
sogn.

,. "Vedelen", beliggende paa Matr.Nr. 153~ Hegningen, Stege Land-
distrjkt.

'1'ilStøtte for Begæringen ('1m Fredning af de nævnte A::-ea-
ler har Pek'lj renterne i A Lni~G el;ghed anført følgende : Arealer-
ne uc1eor ~ ?c'rening med de tidligere fredede ";1artieren landska-
belig E9Jhed af stor og ejendommelig Skønhed. Indenfor et snævert
\.)mraudetræffes Kyster med udstrakte Sumpe, der afløses af aabne
~;andstr::::l.derred lUi tter og Strandfælleder samtidig med, at Halv0-
l:'r.il l':if.te åa>.kkesaf afvekslende 10vskov, Egekrat , Lyngheder med



..) .
J~neb:Brb(\'oJ{~njllgorog Bngrlrag. '1'il<lette i æsteti;ik !It:lisccnde riBe

]l~~turorrJ}'u'ideknytter de;n sig tillige den allerstørste vic'lenskabelig
,

og - fer UniverGiteterne og andre h~j~re Læreanstalter - undervis-
~in~8m9nsige Interesse baude i geologi~k, botanisk og zoologisk He~

Eeende. Ulfshale giver saaledes enesta~ende gode Muligheder for
: '\)'Uf;r' over :~tran(lvoldssYAtomer og D,.wnelse af marint Forland, og
som rla~tosa~rund er Ulfshale bkov cg Krat enestaaende i ~g uden-

c..:: .••

for Danmark. Hederne tilhører en 8!)eoiel Type, der udenfor Ulfs-
hale kun findes pletvis ved de sydlige 0stersøkyster. Vegetatio-
nen frembyder saa inter~Dsante Momenter; at den har alle Betingel-

.... ."
Bel' for at bH ve et international t,Studiefelt. Do store uberø'rte

o Sumpstr·",;kningerer Basis for et overordentlig rigt Fugleli v, og
Skoven, Krattene og Hederne rummer en varieret Insektfauna, der
for Sommerfuglenes Vedkommende omfatter en Række sjældne Arter,
hvoraf fJere ikke er paavist andre Steder her i Landet.

Rekvirenterne har yderligere henvist til nogle under Sa-
gen fremlagte Bilag, nemlig en Afhandling i Botanisk Tidsskrift
for 1942 af Dr. phi1 Tyge W. Btlcher : "Vegetationsetudier paa
Halvøen Ulvshale" (Bilag A 2) og en ErkL:~ring fra "Danmarks Geolo-
giske Undersøgelse, Ge010gisk "~igl?institut". (Bilag 6 V - 6 Æ).

'. k,

Meons Tur1st~orening har i Nævnets M~de den 23. ~ugust
1944 anbefalet" dun foreslaaode Fredning.
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Nævn~ts Medlemmor har bClsigtigct alle de Arealer, som er
bElgalrtfredede.
Ad 1. Skoven.----------------

~) , ,,"
Rekvirenterne har i og for sig fundot det,øp.skeligt, at

, .:: :. ~. . 3 l

den ved Kendelscrnl:} af 14. Juni" 1929 og 19."IDecember 1929 omhand-.
lede .Fredning blev udvidet til at omfatto dels Matr.Hr. 33~ og
336 dels I,!atr.Nr. 337 - 361 og 324 - 334 med Undtagelse af 329.E

cg 329~, hvilke Matr.Nro., som tilhørur mange forskellige Perso-
ner, udgør sammenhængende Skov, der er af lige saa stor videnska-
bolig og skønhedsmæssig Værdi som mange Partier af den allerede
frudedE: ukov, og som i videnskabelig HensGl.:ndesupplerer det fro-
dedt~Arual pas adski11iglJ Punkter. I Nævnots Møde den 23. August
1944 har R0kvirentcrne dog frafaldet Fredning af andre Skovlodder
enr: Mntr.:·if'. 335 og 336, DOL') tillur(:-l' StLgO Kf'b:JtacJkon:ffiunc,()g som
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"in(~e}JO]del' den 0Gtlige ])01 al' .,bTlI;;t:Dlose,medens kun den vestlige
1)e1 dent! indgaar i den all"';l'edefl'e<1edeSkov.

Stege Købstadkoiliffiune,som har anerkendt, at W.atr.Nr. 335
ng 336 er undergivet Fredsk0vfnrpligtelse, jfr. Deklaration, ting-
lyst ~3. August 1933 (Bilag 8 1), har intet haft at erindre imod
Rekvirenternes Forslag om en Fredning af Matr.Nr. 335 og 336 af
lignende Indhold som den ved Kendelserne af 14. Juni 1929 og 19.
December 1929 paabudte Fredning.

Matr.Nr. 335 og 336, som ikke er behæftet med Pantegæld,
vil derfor være at frede uden Ydelse af Erstatning ~il Ejerne, i-
det Fredningen sikres ved følgende Forbud og Paabud :
A) Al Gravning efter og Fjernelse af Stenmateriale af enhver
.•rt samt Sand og Grus forbydes.
R) Dun Bestand af naturlige Træarter, vildt voksende danske
1,øvtr:BLrog Ener, der forefindes, skal opretholdes og pIe j eS i vi-

~dest muligt Omfang ved forstaaende forstlig Behandling, d.v.s. Genr
I

l

\
Naaletræarter skal fjernes, efterhaanden som de opnaar Fugstmoden-l'
hed, og fremtidig Plantning bIler Saaning af Naaletræ er :forbudt.
Hvor Nykultur Ol' nødvendig, skal benyttes Frø (Planter) af Løvtræ-l

~

nbmllUgning uden Afdrivning af større samlede Arealer. Fremmedu

er i Ulfshale Skov.
c) Ejerne skal opretholde ~t forstligt Tilsyn, efter hvis

t

Udvisning Hugst forotages mod størst mulig Hensyntagen til de gam- t

le Træer og uden Hensyn til øjeblikkelig Vinding.
D}

11
IAf Hensyn til Træerne og Bundvegetationons Bovarelse for-

bydes al Gr~sning clf Hesto, Køer, Geder, Faar og andre Kreaturer
samt Indførelse paa Arealorne af nogot her i Landet ikke vi1dtle-
v~nde Dyr (hori indbefattet KaninQr i vild Tilstand). l

•
E) D0r gives Of~ontligheden Adgang til fri Færdn~l til Fods r.

i
r

paa Arealerne som hidtil, dog under Iagttugelsv af du af Ejerne
cl1ur l.ventu(;lt Poli tiet givne Forskrifter !:lcdPunsyn til Undgaa-
clsu af Brandfare og Oprutholdulso af Frdd og Orden.
F) Ar8ulornu maa ikke bubygges.

~~_;~_~~~~~l_~~~E~~=~~~~~~~~~~~~_~~_~!~~~_~~~~~~~~
I diss!::Arcal(;r for,.flndu!'dt:...rmange Stun, h~rundvr don



ko~tbure Kugleflint, og Grus og Sand. Stenene udnyttes industri-
elt, navnlig af Firmaet Dansk Flint-Export, K~benhavn, ligesom
Jo/f:> Carl Nielsen, eammestede, dels hal' købt Jeord pas Ulfehale dels
6il:~et sig Udnyttels6sretten med Hensyn til Sten, Grus og Sand pas
andre Arealer i Ulfshale med Henblik paa eh fre~tidig Udnyttelse.
Kugleflint, som kun fn~eko~mer i faa DandeJ findes i Danmark paa
forholdsvis faa ~tedet og or særlig eftertragtet til Eksport.

Til Konstatering af, i hvilken Udstrækning der findes
Sten, er dor paa Nævnets Foranledning foretaget Jordbundsundersø-
gelser af Civilingeniør under Statens Vandbygningsvæsen Felix Kol-
tors, Helsingør, hvis Rapport om Undersøgelsornes Rosultat (Sagens
Bilag 5 Q) har været henlagt til Eftersyn for de interossurede paa
Hotel "0stersøbad" i Ulfshale. Dansk Flint-Export og A/S Carl
Ni~lsen samt andre interesserede, som har givet Møde for Nævnet,
har ikke kunnet anerkende det Resultat, som Civilingeniør Kolters
ur kommon til.
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A. M~tr.Nr. 377, 149, 148~ Ulfshale, Stege Landsogn, og ca. en
Tredjedel - dbn nordlige Del - af Matr.Nr. 376 sammesteds.

Mad HGnsyn til disse Arealer har Rekvirenterne specielt
anført, at de er af særlig stor landskabeli~ Skønhed, ~g at d~
~T i Bosidd81se af en særlig int8rassant Vegetation, idet der her
er fugtig og tør Hede i Mellemrummeno mellem og paa Strandvoldena,
som gennomskærer Terrænet. Den fugtige Hede indeholder don for
Sydøstdanmark BaB sjældne Ulvofoosart Lycopodium inundatum foru-
d~n en Række andro vesteuropæiske Arter, der er sjældne paa de
danske øer. Omraadet egner sig fortrinligt som Studiofelt paa
botaniske og guologiske EkGkursioner, idet Floraens Afhængighed
af Jordbundrms Fugtighed og de smukke Systemer af Strandvoldo la-
dor sig domonstrero med stor Tydelighed. Adgang for Off~ntlighe-
den til Arealerne er ikke paakrævet, da man kan se ud over Arealer-
no fra tru Sider fra Vejene Nord, Syd og øst for.

Danmarks Geologiske Undersøgelse, Geologisk Rigsinstitut,
har (~agQns Bilag 6 v) anført, at af und~rvisningsmæssige og de-
monstrationsmæssige Hensyn er de gonlogiske Fredningsintoresser
i høj Grad knyttøt til nærværunde Omraade, hvor Strandvoldenes
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l;dvikli~g er gRnske G~rlig storalaact, og hvor B8voksningen af
Lnl.J"bEirbuskei hvert }'ulclikk~ endnu umuliggør Overblikket ov~r
de enke] te V(\ldE:og åe m~llemliGg~ndu J"aguno--SænkningC:lr,samt
llvor cln(h,ligdE:JDintbrussunte Omb",jning af Vnldtlnus ves"tlige En-
durkan stu.dGr<.:s.

Rukvir8nturne har mud HGnsyn til nærvæ~ondo Arealer be-
gært foretaget on Fredning af felg8ndu Indhuld Arealerne skal
j dot h~le bevares i d8rcs nuværende Tilstand, idet der bør udste-
des Forbud
e) mod Jordb(;arbcjdning af enhver Art, dog at Gravning af Tørv )

l.t)
h"rundor .Lyngtørv) kan tillades eftor nærmere Godk.;ndGlso af na-
turfrcdningsraadut, og at Blaaning af Græs ng Afgræsning er til- \

I
ladt,
bl mod al Gravning ofter og Fjernelse af Stcnmaturial.: af enhver

I

Art samt Sand og Grus,
c) mod ~andafludning, Plantning, Tilførsel af Kunstgødning ellor i

andr~ Stoffer, samt
d) æod Upførulsu af Bygninger og Bodl.lraf enhver Art samt Anbrin-
golSG og Indrutning af saadant, dE.r kan vi.rke skæmmendt:.

Endvidur0 bør følgond0 Paabud f6reskrives .
,.el Hugst af fræer og Busko maa kun ske oft(;rnærmLr(; Godkondel- ;

y
SI:! fra Nctturfrodningsraad8t, dog at Hugst af Gran, Fyr 0g Poplor t
ur tilladt. NaturfrodningsraadGt kan paab~dG Hugst af bostemte l
Træur cl10r Tr~artur; nægtor Ejeren at vfturkJmme Paabudet, er I
Naturfrodni~gsraadet berettiget til at bringe dot ønskude Arbej- l

de:til Udførulsu for Raaduts Regning, mun til Indtægt for EjorGn. ~

Ej~ron af Matr.Nr. 376 J~ns Poter Nielsan har oplyst, at
Arclalot under dutt~ M~trikulsnummGr ikku hidtil har v~r0t opdyr-
ket, at Kroatur~r har afgr~ss~t Aroalct, at han aarlig har gra-
vet 3 - 4 ~æs (almindulig Hestck~r0tøj) Lyngtørv og Græstørv og
huegct 5' - 6 Læs .l:;~nebærbuskt;,at den nordlige Trcdj odel er pea
ca. 5 Tdr. Land og indcholdur un NEngdu Gtcn.

Han har prot-::sturotmod Fruanit"g undLr c,nhvcr Forrr.og
La~ subsi di:.Lrtpe.ustaalltsig tillagt un Erstatning paa 4uuuu Kr.
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l:;·jofr.o p.r ;.:·.....tr. ~:r. 1~,8~ 6a ).49 Jnno Georg laelnon o,~ An-

~hJI'rj 1:~t1.t·~-;\ l:tU'l1\,J.t, Ancl<it'tlQl\ h!l;' l'pt,;Hlt, et det under r,~utrJlJr. 148a

Og :V.9 lH';nll1tHl ArlJul t'.dgør Cll. 1.7 Tdr. Land ~ hvoraf 10 ... i5 Tdr.

Lanr1 '=)' 01; GU~mGnh33~eQnf1e ~ngar(w1 telitmE:ncle i det sydøstlige

}:Jorn{; og [;r.;l!'!non,le op til Mu"tr. "r. 376, mr"c1ens RestGn e:- Fede,

le'~ CZ' o'lul'dr~~ct til A/~. Cnrl lJiolsenp at der pau visso Steder af

•
dot U'1.·rieo "ron). - nn ...~Ug J.ango \7ej en Hord for 148~ - ogsaa ar

Sttmf()rU~Ni!l"cr. u~ dl:! l\et'l1d hal' g4~lÅVElt 00.. 40 l.~s (almindelig

HOB tel::t1retD.:j) .fqnlrt.CU:'-; oa h~~.g.get Ctl. 5 - 6 L-es Riebr\llnde (Enebær,

PSt' Cg lien.), 0.1; der PD./).hel'3 .•~ob.lot ph.jl)r at græsse ca. 30

"(' .
.. .... t .... n~gy~dulson uf Juni til tagynuolson ef ~~ptcmber,

8((;1 er pna iaIt 204 Tdr. 1Rnd. ikke
(':1- ...-'-' _v ....
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E,jorne pro'tes'tnt"er mcci Fredni.n.een og pae.ataar si& eubs1-

A/S C.qrl ~~iel:Je~ll-:ar .- jfr. ~~"7nJ..ie Bilag' 6 F .• oplyst

';~J.slw.'tet haT i 1932 (na Sage:cs 'Bi 133 3 .'0 kæbt

~.~~ke1l1' ·hp.g",):r.t :frcdot, dOfJ ~2uledes, at EjernoE ,:g:n
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h~r~ ind1of~ttet Vederlag
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~il S~ell~t G~d M~~r.Nr. 377 'G Jh~ss det v8stlig3 Skel af Matr.

1~Y'. l'~9 1,d til den offentl~ ge V'3j. Dj sse Rettigheder ha-"res til

l. J am'r.r 1972; Ir.en Selskal)et k2,. efter Ønske ogsaa have Spor- og

Tr\.-bnne rvp~' fJfatr,~Tr. 1~f3.§:og 149 ~n6til 1. J~muar 1999, r'<gi saa
eventuelt

}i'c-.ldstill <'ler optages næ:'mere I:F0rh3.nd:i~g 'Jrr; Belig~Gnheden G'l,/et

[::lindre, l'imeligt Vederlae !18:rf0r;!. - Ua tr. f;r. 375~ i Forbindelse

Ir.ed ce forn:.evntc Rettigheder 1.l(1gl?ren Helhed., idet de paag:.eldende

r~atriY.:ulsnumre ligger i Nærheden af Matr. Nr. J75.§!: og danner Basis

for Selsya~ets fremtidige Virksonhed ~na Ulfs~ale. Det er fo:relø-

1)i6 uvis t l h\ ornaar Selska:Jet vil :paahegynde denne Virksomhed.

Men naar V~rksomheden paabcgyndes, vil Selskabet anbringe et Sten-

værk og et l.7dsl~ibningsanlæG pna l~atr.l\r. 375~, hvorh'Js Selskabet

I
I,

egter D~~le~tidigt ( c. ~or et ~idsr~n af ~r
.1..\' - 15 Aa~) at etablere

en Sporfor11ndelse, en T)~~anefor~~~~alse eller en lignende For-

"tindels () mr.H; do Lreale:r- l sor Firl1.a~ t I'r.'!"lSY.: Flint-1xport udnyt,;er

pae. Ulf8hale. i.ctet .:Llske.1et So.lr81'~lejder ned n~JVnte Firma. Sel-

sl~abe t p:rOtS8 ~erer TilDdcan fore9 I.e.aeo e Freoni rg af do Matrikuls-

numre, hvori det ~ar C~ fornæv~te R~t~j~heder. I Tilfælde af

Prodningc '"18 r.-'mnerc:::'ørc:.se l:r (:co;; j 4.idler·~i<l meder Hensyn til alt

det fc~a~fertu ~a2 ~ær~ære~~d ~i~snunkt va~3k81ig~ for Selskabet

e t o:U;Ol'C si t L';r3 -t;:l t;nir.gskrl:.l" , n2vnl:!_g fo:,,'di ~?rlJ(~ningen vi l for-

ID~ndsl~8V'Jj'c:· ~ll ai' r~'l.tr.J~r. 375.f:'.sI/m Objekt for Stenudvindingen.

Se18;uihot k::n som forAn næ-,nt :i ]{ke nr..cl']renCl.eni vili:1geniør Kol tE:rs

ml.nCl.9t I)() ~~ c::eru stl'n- r;g CT'Js:r3.twriaJ e ond af Kol ters anslaaet.
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L1E:n lod "pørgsm;i"let staa as.benl" sanledes at det senere kunde op-
tages til Afgørelse. Firmaet DLnsk Flint-Export har fremsat til-
8v~rende krav om ~poriotbindelse eller lign. mellem de samme Area-
Jer, mGn h~r ligeledes ønsket dette Spørgsmaal udsat til senere Af-
gørelse.

Rekvirenterne har protesteret mod, at der gives Tilladel-
se til den af A/~ Carl Nielsen nævnte Forbindelse mellem Selska-
bet o~ Firmaet Dansk Flint-Export over Omraader, som tidligere er
fredede eller bliver fredede ved Afgørelse under nærværende Sag.

Ejerne af Matr.Nr. 377 har oplyst, at det under Matr.Nr.
377 hørende Areal er paa ca. 28 Tdr. Land ~g udgør Hede med Ene-
bærbevoksning, at de aarlig graver Lyngtørv paa et Areal af ca.
600 Kv. Alen, og at de i de senere Aar har hugget mange Læs Ene-

I~
I

bær. Ejerne vil ikke protestere mod den foreslaaede Fredning,
I

i, naar de faar en rimelig Erstatning, som de ans33tter til 5000 Kr.
"I

~ 52it Beboere i Stege Landdistrikt har rettet en HenvendeI-
II'
'l,

sø - Sagens Bilag 6 ø - til Nævnet om at undlade al Fredning for-
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suuvidt anguar Arealerne i Stege Landdistrikt. Du har oplyst, at
denne Kommuno kun har ca. 150 Indbyggere, hvoraf ca. 75 er Skatte-
ydere. Stenudvihdingen beskæftiger dir~kt~·ca. 20 Mand. Hvis
Fredningen genne~fø~us, vil Stenindustrien pau Ulfshale formentlig
blive botydeligi ind~kræriket og muligvis helt ophør~, saaledes at
Arbejdernu vil miste derE::sErhverv og Kommunen miste en Skatteind-
tægt. Hertil kommer, at en Fredning vil umuliggøre en paatænkt
Beplantning bf Lynghederne, hvorom der har været forhandlet med
Hedes~lsk~bet. Frudningen vil sa~lodes hindre Arbejderne i at
faa Beskæftigelse ved Tilplantningen, og Kommunen trænger til at
faa udvidet Boskæftigels~smulighederne, idet Kommunens Arbejdere
i Løbet af Finansaaret 1943-44 har haft ca. 2400 ledige Arbejdsda-
ge. Tilplantningen vil desuden i Løbet af et forholdsvis kort
Aaremaal give on Brændselsresurve.

Først bemærkes, at Matr.Nr. 377, 149, l48~ og 376 ligg~r
i stego Landsogn, ~g at der hidtil kun er foregaact Stenudvinding
af uvæsentlig Betydning paa de under disse: Matrikulsnumrc hørende
Aroaler. Fornævnte: Henvendelse vedrører altsa:a ikkG direkte disse
Ardaler. Men d~t maa do~ antug8s, at saafrtJ:ntcl(;rkommer L1tenud-
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vinu:ing:i Gang paa disse A::-'f::hJf;l', vil s:erlig Landdistriktets Ar-
tlfJjde:rurua Beskllftigoll3eved Stenudvindingen.

Nævnet har ment i v~sentlig Grad at burde tage fornævnte
HenvendeJse (Sugens Bilag 5 0) i Betragtning, hvad der vil frem-
t:;uaaf N~vnf~ts Afgl2'rolsemod Hensyn til de nedenfor under Afsnit

Med Hensyn til ce under nærv~rende Afsnit 2 A omhandlede
Areale:r finder Nævnet deri~od, at de nf Rekvirenterno paaberaabte
almindelige og specielle Grunde for en Fredning - navnlig de natur-
videnskabelige og undcrvioningsmæssigo Hensyn er saa vægtige, at
beskæftigels8smæssigo HI~J;leynikke kan komme i Betragtning mod Hen-
syn til disso Ej~ndomme, hvilko fJrøvrigt som nævnt er beliggende
i Steg(; lJandsogn'og ikke, h~qtil har' v:arct u(lnyt.~edotil Stenindu-
stri. visse EjGndomroo v~l derfor være'at.frene, saaledes at Fred-i
ningen sikru's ved do ovenfor under a - e nævnt<3 F?rbud og :'aabud, t.i,

1t J' I

nedenfor Side 12 bestemt, 06 at det 10'- 15 Tdr. Land store Enga- \ I

dog at uomm~rhusbcbyggelsen paa Matr.Nr. 376 maa bibeholdes som

real i det s~Tdøst}igu Hjørno af Uatr.Nr. l48~ kun vil være at' fre-
de paa sammo Maade Bom under Afsnit 4 bestemt. J;

:I
Almenheden har ikko Færdsolsr(;t paa de frededo Arealer.

Deltagore i vid~nskabeligo Ekskursioner har Ret til fri Færdsol
til Fods.

Angaaende de i Jillledningaf Fredning~n framsatte Erstat-
ningskr~v bDmærkes ~ø~gonde: Grundværdien af Matr.Nr. 376 er
1600 Kr., og efter C~vilineenj,ør Kolters Rapport maa der antages
at kuniie udvindos ca. 26000 ro3 Jten i 'dem nordlige Tredjedel af
Matr.Nr. 376. EjerfJn af Matr"'-Hr.376 har Oplyst at have :udlojet
6 Grunde langs don sydlige Sid", af V3jen til F.:Jrgestcdet'overfor',
Nyord til Sommcrbu~pebyggolso for ialt 180 ,Kr. aarlig og for hver
Grunde Vedkommondo for ut Aaremaal af 25 Aa!; den sidst udlejedo
Grund er udlojet i 1942 og bebygget i Strid med Naturfredningslo-
vens' § 2~ utk.2, idet Hævnets Tilladulee til B..:byggelsenikke er.,
indhantet. Alle disse Grunde ligger pan den nordlige Tredjedel
ai'Matr.lJr. 376. Grundv~rdiQn af Matr.Nr. 148~ er 7200 Kr. og
af Matr.Ur. 149 800 Kr. ClvilinBa~i0r Kolters har dels i sin Rap-

, '.
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['ort dels i IJævnets l'l!øileden 22 ......ugust 1944 oplyst, at der i
1

det under Matr.Nr~ 148a h~ronde Areal maa antÅges at kunne ud-
vindes ca. 34000 m3 Sten, heraf ca. 900 m3 udenfor det Omraade,
hvor Udnyttelsesretten er udlejet til A/S Carl Nielsen, medens
Matr.Nr. 149 ikke indeholder saa mange sten, at Udnyttelsen kan
betale sig. - Grundværdien af Matr.Nr. 377 er 3600 Kr. Efter
Civilingeniør Kolters' Rapport skal der fra Matr.;Nr,.377 kun kun-
ne udvinde s Ca. 300 m3 sten.

•
Af de Berettigede i de nævnte Ej~fid6mme har kun Ejerne

nedlagt Paastand om Erstatning, bortset ~+a ~/S Carl Nielsen,
'JI ':,.

0.0; ...... ).. .....jfr. ovenfor.
. ,

Nævnet finder, at Fredii:i.n~oe_niokke vil medfore Indgreb
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af videre Betydning for Ej erne, bort~e~_.\~J;:.aFOl','budetmod Grav-
ning af stenmateriale, hvilket Forbud væsentlig kun vil ramme
Matr.Nr. 376 ~g 148a. For ~/S Carl Nielsens Vedkommende kan spe-
cielt bemærkes, at dette Selskab, som jo f~r8t vil kunne udvinde
.alteni Matr.Nr. 148~ i en uvis Fremtid, ikke kan antages at kun-
ne foretage Udnyttelsen til den nuværende Krigs høje ~risniveau.
Med Hensyn til Bebyggelsesforbudet bemærke~, at et saadant kun

kan antages faktisk at ville ramme en Sommerhusbebyggelse, idet
.Jord.ernemaa antages at være uegnede til intensivLandbrugsdrift.
Men en Sommerhusbebyggelse kan ikke godt tænkes at ville finde

r
\
id
""

sted, hvis Udvinding af Stenmateriale iværksættes. De Omraader,
hvor Stenudvindingen kunde ske, altsaa Matr.Nr. 376 og 148~, vil-
de efter Stenudvindingens Tilendebringelse komme til i en længere

"'Aa~række at henligge i en saadan Tilstand, at de vilde skæmmp
Landskabet i vid Omkreds. Det kan derfor ikke antages, at de ud-
gravede Arealer elle~ de omliggende Arealer, hvortil de øvrige
Matr. IJre. hører, vilde faa Værdi som Be"tyg/jelsesobjekt. I denne
Forbindelue ka:J.yderliger3 anføres, at Bestemmelsen i Naturfred-
ningslovens § 25 Stk.2 iøvrigt vil hindre en Del Bebyggelse paa
hvert MatrikulAnummer. I~nd specielt angesr Matr.Nr. 376 vil
E,ieren af dette Matrikulsn"\;.mmeri Tilfælde af Stenudvinding pas
Matr.I;r. 376 miste den I:'.n:rli.gel,ejeindt~/jtaf de fo:rnæv~te 6
Grunde, hvorimod e~ Fredn~ns mRn B~tBees et ville forhøje de a1-
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Lerede udlej ede Grund'?s LejeV·.f'rdi.
Herefter fi lldes der at kunne ti] Lngges Ejerne og A/S

Carl Nielsen følgende Erstatninger o

r. Ejer--:L af Matr.Nr. 376, Gaardejer Jens Peter Nielsen af
0stersøgaarden pr. Stege, 9000 Kr. Heri er egsaa medregnet
Erstatningen for Fredningen af Resten - den sydlige Del - af
Matr.Nr. 376, se under Afsnit 4.

Desuden bestemmes ~ed Hensyn til·Matr.Ilr. 376, at den
nuværende lave Sommerhusbebyggelse paa de fornævnte 6 Grunde
af Matr.Nr. 376 langs den sydlige Side af Vejen til Færgeste-
det til Nyord maa bibeholdes i Fremtiden dog saaledes, at Til- J'
bygning til og Ombygning af Sommerhusene og Nyopførelse af saa-
danne ikke maa finde Sted, forinden Tegninger og Planer for
Bygningerne er godkendt af Fredningsnævnet.

II. Ejerne af Matr.Nr. 148a og 149 : Proprietærerne Jens Georg
Nielsen og Anders Didrik Herman Andersen af Gammeltoftegaard
i Hovedskov pr. Stege tillægges der i Forening en Erstatning
paa 900 Kr.

Som foran &ide 10 bestemt undtdges de 10 - 15 Tdr. Land'"
som udgør et sammenhængende Engareal i det sydastlige Hjørne
af Matr.Nr. 148~lfra den i nærværende Afsnit 2 A omhandlede
Fredning, men underkastes den nedenfor i Afsnit 4 omhandlede
Fredning. Erstatningen for sidstnævnte Fredning er dog indbe-
fattet i foranstaaende Erstatningssum.

III. A/S Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singelsforretning, Islands
Brygge 4, København, som servitutberettiget i Matr.Nr. 148a og
149, tillægges der en Erstatning paa 15000 Kr.

I Overensstemmelse med Aktieselskabet Carl Nielsens og
Firmaet ransk Flint-Exports 0nske i saa Henseende udsættes
Spørgs~ldlet om den foran omhandlede Sporforbindelse eller lig-
nende Forbindelse mellem de Arealer, hvori henholdsvis Aktie-
selskabet og Firmaet er interesserede, til Behan0ling under en
senere, s~rskilt Sag.

~om Følge af den dekreterede Fredning er Overenskomsten
"
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at ~5. (lktobE-T 1932, ti:::glyst ;~~_. S.l:., ffic"'-l:;mAI,) esr:!. 2Jiehen

<Jten I.1cd H(>ncyn t:!.l 8p~r ('g Tl)vbar.e. :Jisce ;~ettighcder k:m dog

ikke ud~,ve:J l;_den ffi3d Nævnnts 1'j_11anelsc, iGet Spørgsmarllet ')~

disEle Rpttichede:C's Ud;;velfJe vil v =.erG at beh"l1dle under den sene-

re Sag om Forbindelsen mellem Akti~selskabotB eg forn=.evnte Fir-

mas Arealer.

IV. Ejerne af Matr.Nr. 377, ~roprietær Jens Viggo Jensen. Karen

Laurine Jensen og raary Kristine Jensen, Hovedskovgaard pr. Stege,

till?:lgges de~ i Forening en Erstatning paa 360 Xl'.

--:-- --- ---- -- .--

B. Matr.nr. 297 - J05, 284,?, 283it o~ 283,E., Gamt den østlige Del

af den Parcel Ilflrfr;!ri/,/;f:'rlr/1 af ~~Dtr.Pr. 272, som ligger SydlTGSt

for JiIatr.Nr. 273.<~~og den ~stlige Del af rTatr.1Ir. 273_a Ulf E:haJ. e ,

titege I,anddistr2. kt.

Rekvi:eenterne har o;1:rindeJ.ig betS:drt en Frec.ni-ng af sar;nne

Indhold so;n u::'1der Afsnit A beg~rt og raeu de samme I'orbl'.d '.)g Paa-

bud som der bestemt: Fo~bvdenG og Pa~b~dene n - ~, hvorhos de

f), forsaavidt angaar KBtr.Nr. 297 - 305, ydurligere har begært

udsted t Forbud mod, at Inddigning og Udgrot tnj ng finder .:5t ed •

1.~edHensyn til For'bvd a har ~{elcvirentel'ne dog u."lder tiegons Drif~~

erklæret ~ntet at have ioed: at Skæring a~ Tørv kan finde Sted i

det hidtil værende Omfang UdC:1 s;,>eciel Til'_a1elc8, hvorhos de li·.

geleeles hdr bifaldet en fores13Eet, særlig Ordning mecl ~ens~n til

M:lt:r.ifr. 305 m,fI. (se SiCc 14-·J 5.)

Til Støtte for deres Beg.3ring ora Fredningen henviser Re-

kvi rente ':nctd. CG fol" Frsdningen i AIL'indeEghed anførte Gru."lne,

hvorbos de har henvist til, at disse ~yngheder - li~esom forøv-

:r "L C;t de nn(~er .!IfE'l1it 2 .tI. og C n~vnte Heder - er af en særegen Ty-

pe is.'3!' :c~~'ak tcriSG1'et ved Man~~l af de for ::tn<",endn!lsk }iedeflora

B~lJeb~r 0, f J.•). Adg8~g for Jfff~t113h~~cn til AreJlsrne er ik-

ke roakr~vetl dR dieDe fOl en væsentlig Del ltg~er op til en Fæ]-
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Ejeren af T!.atr.J1r.?.9? 0[; 298, ARrsten Gu"lrr.undEjler af

Ulfshale, har erklæret ikk~ Rt have noget særligt mod den paat~nk-
te FreJning at erindre, dog forbeholder han sig til eget Brug
T~rveskær, herunder ~yngtørv, hvilve sidste Tørv han i hvert af
de sidste Par Aar har skaL.ret pua ca. le w2, hvornos han kræver
Erstatning i Anledning af Byggeforbudet, som efter hans Mening
vil berøre ca. 2500 Kv.Alen å 50 ere

Ejeren af Matr.Nr. 299, Tømrermester Carl Christian
Iversen af Udby pr. Stege, har protesteret mod Fredningen, og
hvis denne gennemføres, kræver han en Erstatning paa 1000 Kr.,
hvorhos han forudsætter, at han i Tilf~lde af Fredning maa skære
Lyng- og Græstørv til eget Brug paa dø ca. 3 Skp. Lund, hvor
Stenforeko~sterne er, dog højst JO m2 aarlig. Det under Matr.
Nr. 299 hørende Areal er paB ialt ca. l! Tdr. Land.

Ejeren af Hatr.l~r. 300, Gaardejer l;ans Christian P.:an-
sen af Hegningen pr. Stege, har protesteret ood Frenn~ngen og
forlanger, hvis denne genne~føres, en Erstatning pus 1000 Kr.,
hvorhos han forudsætter at kunne v8dtlive med Gravning af Lyng-
og Gr~størv paa højst 10 m2 aarlig.

Eje'ren af Matr.Nr. 301, Parcellist Rasmus Cornelius
Rasmussen af Hegningen pr. stege, har protest8ret mod Fredningen
og forlanger, hvis denne g9nnemfø~es, Erstatning, hvis Størrelse
han dog ikke har opgivet.

Med Hensyn til Matr.Nr. 302 henviges til det nedenfor
med Hensyn til Matr.Nr. 305 m.fl. anferte.

Ejeron af Matr.Nr. 303, Proprietær Lars Møller, FælJes-
skovga8.rd pr. t>tcge, bar ikke villet protestere mod Fredningen,
men forlaneer Brstatning i Anl'?d~ing af Forbudet mod Gravning af
Sten og lign., hvorimod hon iøvrigt jl:lcck~ ..]Ver Erst;)tnin~.

Ejeren af Matr.Ur. 304, Apot~eker Thorvald T'etersen af
stego, har samtykket i Frednineen uden Erstatnine.

Ejerne af Matr.Nr. 305, GaDrdcje~ Ejner Frederik Peter-
sen af Udby pr. stego, af ~1atr.Fr. 284~ ,Parcellist Niels l?eter
Valdemar Jensen af Nyvang pr. st.:ge, e.fMatr.Hr. 283~, G83rdej-
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er Theod0r Andreas Jakobsen af ~e~ningen pr. Stege, og af Matr.
Nr. 283~, Guardejer Peter Hansen Bergmann af Hegningen pr. Ste-
ge, samt uf Matr.Nr. 302, Firmaet Scheitel & Co., Dansk Flint-
Export, Amaliegade 26, København, sidstnævnte Firma dog under
Jo'oruds:lltningaf, at den under ;dsni t 2 A omhandlede Sporforbin-.
dels e eller lign. ~ellem Firmaets Arealer og A/S Carl Nielsens
Arealer tillades iværksat af Nævnet, er enedes "m følgende Ord-
ning, som i Skrivolse af 2. Oktober 1944 - Sagens Bilag:; B
er tiltraadt af Rekvirenterne: Ejerne af de førstnævnte 4 Ma-
trikulsnumre faar Tilladelse til at grave Sten og Grus paa de-
res nævnte Arealer mod, at Dansk Flint-Export, saafremt den faar
Udnyttelsesretten til Sten- og Grusgravning, efterlader de gen-
nemgravede Arealer i nogonlunde planeret Tilstand, og mod, at
Ejerne efter Gennemgravningen faar Tilladelse til at lade Area-
lerne henligge eller beplante disse med Birk og andre Løvtræer,
saaledes at Arealerne i Tilfælde af Beplantning for Fremtiden
bevares som Løvskov. Nævnte Firma vil kun gennemgrave Arealer-
ne een Gang, ~g Firmaet tillader, at Matr.Nr. 302 fredes som af
Rekvir~ntorno begært. Indtil Ordningen kan gennemføres, har Ej-
erne fri Dispositionsret over.Arealerne.

Ejeren af Matr.Nr. 272, Gaardejor Hans Peter Georg
Christian Christensen, har erklæret sig villig til uden Erstat-
ning at indgaa pas Fredningen af den paagældende Del af Matr.Nr.
272.

Ejer~n af Matr.Nr. 273~, Frøken Ulla Kristine Nielsen,
har ikke villet protestero mod Fredningen, men forlanger, hvis
denne gonnemføres, en Erstatning paa 500 Kr. Hun har øpgiv0t,
at Frodningen berører ca. 1/3 Td~ Land.

Grundværdien er følgende : Matr.Nr. 297 og 298 ialt
700 Kr., Hatr.Nr. 299, 300 Ot~ 301 hver 200 J~r., Matr.Nr. 302
300 Kr., Matr.Nr. 303 og 304 hver 200 Kr., Matr.Nr. 305 300 Kr.,
Matr.Nr. 284~, 283~, 283~ og 272 hver 4~~ Kr. og Matr.Nr. 273~
'100Kr.

.c:fter Civilingnniør Kolters' Rapport maa dl:r fra de
n.::JvnteMatrilmlsmm,re antagos at kunne udvindes Stem i følgende
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():nfang: Matr.Nr. 297 og 298 uV:~Gerjt1ig,Matr.nr. 299 . 9nr m3,

J\!atr.]'r.300 : uv:esentlig, Matr.]~r. 301 : 900 m3, Matr.Hr. 302 ;
1100 m3, Matr.)~r. 303 ; 20)0 m3, Matr.Hr. 304 (ikke undersøgt),
~atr.Nr. 305 . 2200 m3, Matr.Nr. 284~ : 8GOO m~, Matr.Nr. 283~
3000 m), 1,1atr.lJr~ 283E. • 3200 m3, Mutr. iII'. 272 : uvæsentlig og
Matr.Nr. 273~ . uVEscntlig.

Med ~ensyn til Matr.Nr. 297 - 304 finder Nævnet, at
disse Arealer bør fredes af de af Rekvirenterne anførte Grunde.
Som Følge heraf vil disse Arealer i det hele være at bevare i
deres nuværende Tilstand, og Fredningen vil være at sikre ved
følgende Forbud og Paabud
a) Jordboarbejdning maa ikke ske. Dog er Gr~vning af Tørv
(herunder Lyngtørv) paa hvert Matrikulsnummer tilladt paa et A-
real af indtil l~ m2 narlig, forsaavidt de paa Ar~alerne væren-
de Træer og Buske (mod Undtagelse af Gran, Fyr og Popler) ikke \,
der~ed beskadiges, jfr. under e. Slaaning af Græs ~g Afgræsning
er tilladt.
b) Al Gravning efter og Fjernelse af Stenmaterialo af enhver
~rt samt Sand og Grus er forbudt.
c)

IVandafledning, Plantning, Tilførsel a~ Kustgødning eller
andre Stoffer er forbudt.
d) upførelse af Bygninger og Boder af enhver Art samt .Lnbrin-
gelse og Indretning af saadant, der kan virke skæmmende, er for-
budt.
e) Hugst af Træer og Buske maa kun ske cfter nærmere Godkendel-
se af Naturfredningsrnadot, dog at Hugst af Gran, Fyr og Popler
er tilladt. Nuturfredningsraadet kan paabyde Hugst af bestemte
Træer olIer Træ:.arterj nægter Ejeren at efterkomme Paabudet, er
NaturfredningsraadGt berottigot til at bringe det ønskede Arbejde
til Udførelse for Raadets Regning, men til Indtægt for Ejeren.
f) Inddigning og Udgrøftning ar forbudt.

~lmenhedcn har ikke Færdselsret paa Arealerne. Delta-
gere i videnskabelige Ekskursioner har Ret til fri F~rdsel til
Fods.
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HV8d angaGr M~-ttr.Nr.305, 2842, 283~ og 283E,.finder
JLnvnGt ikke den af Pr.:':terncfor'.slaaecleOrdning tilfreos-
stillend~. Nævnet skal ikke mods~tto sig, at Ejerne af nisse
J.l'J.trikulsnumreenton sl::lvell'_r ved andre graver Sten paa disse
Ar(;....ler, jfr. det under Afsnit 2 A mud Hensyn til HunvendeIsen
Bilag 6 0 fra BeboEre i Stege Landdistrikt anførte. Men nævnet
maa af Honsyn til Fredningen af Matr.Nr. 297 - 304 kr~ve, at de
Arualer, som gennomBravos paa Matr.Nr. 305 m.fl., ikku bliver
hbnlig5l.:ndeutil:,)lantede. Et ofter Sten med Maskinu gonnemgravet
Areål virker nomlig usædvanligt skæmmende i det omgivende Land-
skab, hvorfor Formaulet med Fredningen af Matr.Nr. 297 - 304
skønnes til Dels at ville forspildes, hvis Arealerne Matr.Nr.
305 m.fl. ikke bliver tilpluntode inden rimelig Tid. Under Hon-
syn til Enigheden m~llem Parterne om den for~n rofererude Ord-
ning finder Nævnet imidlortid, at Spørgsmaalet om on Fredning af
Matr.Nr. 305 m.fl. vil kunne udsættes til Behandling undor en
særskilt Sag, eventuelt i Forbindelse med den under Afsnit 2 A
omhandlude Sag om en Sporforbindels~ ullor lign. mellem de Area-
ler, hvori A/S Carl Nielsen og Dansk Flint-Export er interessere-
de.

Nævnet find(;r, at Spørgsmaal'Jt om Frec1ningen af de paa-
goilldEmdeDele af Hatr.Nr. 272 og 273.Q:bedst kan behandlos i Fore-
ning mud Spørgsmaalut om Frl,dningt:nat'Matr.Nr. 305 m.fI. og ud-
sætter durfor ogsau Spørgsmaalct om Fredningen af Matr.Nr. 272 og
273~ til Buhandling undor un Senoro Sag.

Angaaundc ~rstatnin50n for Frodningen af Mutr.~r. 297 -
304 bemærk~s, foruden det om Areulornus GrunGv~rdi og om Mulighe-
den for ~:tenudvinding oplyste, at N:svnet ikke skønner, at der er
nogen pr~ktisk Mulighvd for Bebyggolso af ArealGrno, som er af-
sides bcl~ggendo og har daarlig Vcjforbindolsu, ~llGr for Op-
dyrkning af Aroalerne. Hervfter find(Js følgendo Erstatninger
at burdu utrl.:d~s .

L til :gjc..rcnuf Matr.Nr. 297 og 298, K.\rsten GudMund Ejler
uf Ulfsh.·l1e,70 Kr.,

II. til J~jorcn fifrbtr.!!r. 299, Tømrerml;ster C:...rl Christian
IV'Jl'fiunaf Udby pr. stege, 200 Kr.
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III. til Ejeren af Matr.nr. 300, Gaardejer Hans Christian Han-
sen af Hegningen, 25 Kr.

IV. tjl Ejeren af Matr.Nr. 301, ~urcellist Rasmus Cornelius
R8smussen af Hegningen, 200 Kr. ,

V. til Ejeren af Matr.Nr. 3~2, Firmaet Saheitel & Co., DansK
FJint-Export, København, ingen Erstatning.

VI. til Ejeren af Uatr.Nr. 303, Proprietær Lars Møller af Fæl-
lesskovguard pr. Stege, 500 Kr.,

VII. til Eje!'en uf rI!:itr.Nr.304, .•potheker Th. Petersen af Stege

~,
I,

, .ingon Erstatning.
Dot bem~kes, at Finansministeriet i ~krive18a af l.

November 1943 (J.Nr.,8.1.783) pau Statskassens Vegne som Pantha-
ver i M~tr.Nr. 301 har paastaaet det Ejeren af Matr.Nr. 301 til-
kommende Erstatningsbeløb udbet~lt helt eller delvis, men efter
Omstændighederne finder Nævnet, at hele Erstatningsbeløbet vil
være at ~dbetale til Ejeren.
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C. Matr.~r. 252.§:,der. "Parcel af Ma"t!'.Hr.25'3, som ligger Syd-
vest f.:>rMtt"tr.Hr.252~, den PDrcel af,Matr.nr. 254, 3c..1lt ltg-
ge:r ~':;dveBtfor sidstnævnte :>arcel, cg den Parcel af Matr.
IJr. 255, som ligger Sydvest for sido tn'.Bvnte'Jareel, alt i
Ulf'sr-,ale,Stege .Landdistrikt, saltt den Del af ~~atr.Nr. 251
ibd., S0æ ikke er fredet ved Kenaelserne af 14. Juni 1929 og
19. Je~ember 1929.

ue nævnte Arealer ligger mellem Skoven og Ulfshale'1øb
Nord f:)r V(-::jentil l<'ærgestedetoverfor Hyord.

Firmaet Seheitel & Co., Dansk Flint-Export, København,
har "led O,erenskomst - [Sagens Bilag 3 N - af 25. og 28. Harts
1931, lYGt 5. Maj 1931 (angaar Mdtr.Nr. 252.§:og 254), ved Over-
enskomst - Sagens Bilag 3 M - a: 17. Juli 1937, lyst 29. s. M.
(~ngDar N~tr.Nr. 253) og ved Overenskcmst - Sagens Bilag 4 R
af 16. Sep"tember og 13. Oktober 1942 (angaar Hutr.Nr. 255) erhver-



·- 'let Retten til [1Jle Grus- og ~,t(;nm~tori~der i de uncJor ne::rv,::eron-
l
I~ do , f'~ni t C omkmdll:de J.ret:l~r mod TJndtug'Jlse af Ir.utr,Hr. 251.

~irmbDL h8r foreslanot on Orclning gaaende ud paB følgende : Fi~-

maots Rot efter ovennævnt~ Overenskomster anerkendes modt at Fir-

m3et cftorJader det Areal, som vil blive gl:nnumgruvet, og srm ud-

gør en. Halvdelen - dun sydøDtlig~ Hllvdel - af Parcellerne (ult-

EHia mod Unntngelse nf r~p,tr. Hr. 21)1), i nogunlundc. plun<:::rt:lt Til-

stund, o~ mod at nD pAagældendo ~jer~ faar Tilladelse til ofter

G~nn(_mgrrlvning()ns Tilendebringelse at tilplante not gennemgravede

areal med Birk og andre 1øvtræurt sBuledes at dunnl: H..lvdel nf

l:I, ,

• Pdrcullurnc. for Fremtiden bevaros som Døvnkov. Den ~nddn Halvdel

- altenc. dun nordvestlige Hr~lvdel - :lf P,lrcellcrne skp.l derimod

·.lndCr6i 'luS s~mmo Fredning, som omh.•ndlcs under .dsni t 2 A, altsan

BovE:r.clsu i don nuværundo Tilst .nd og sikret ved Forbudene og

I'

l'
Snnfromt denne Ordning gennemføros, vil Firmuut ikke

k:ræve Erat. tning. 'E~n Foruds:fltning fra Firmaets Side e'r d'",g ogsaa,

~,t den under Afsnit 2 ~ omhnndledc Sporforbindolse olIer lign.

I
l'
~,
f
I'

iværksættos.

EjerAIl uf Hatr.Nr. 252,: og 254 Knrston Gudmund"'Ejlur,

Ulf'ch,.lr. pr. Gtegl>. og Ejor(;n [~fM"tr.Nr. 253 Niels Petc.r R~smus-

Bun Lf Stt.ge: M'.rk, vil i Tilf:"31du uf urdningcnn Gc.nncmførGlsc kun

forJ...n'ge Erst,~tning, forsn'~.vidt rmgner Fr'edningon r.f den nord-

vestlige H~lvdol.

Rckvir<:nternl_ har crkl'P'r~t, at dl. vil kunne indg!1t'.. pur.

dem forL:sl~\aodo Ordning, og at de ikke vil modsætte. sig Till:1d01-

s(, for Lodsejerne til Gk~ring ~f Tørv til eget Brug. Fors~~vidt

enga r M tr.Nr. 253 h~r RekvirGntcrnu he:l1or intet nt urindre

mod, nt Ejcr~n man sk~ru Rør og v~dblivc et dyrke dot e~. l Td.

L~nd store Aronl, som hidtil ber været uadc.r Dyrkning.

Ejt.r(;n hf M<ltr,lh'. 255, G::.:.'.rdejer utt"r Em"t.uol H~:nS(;l1

~f Udby pr. st~g~, har ikka viJl~t tiltrædu dGn foreslG~udu Ord-

ning. H~',nh,·.r proti.Jst:::rot mod il':r ...rlningcn cg forl~ngor i Tilf:El-

dl; ef s'l(1.d~:nErstl',tning.

Ejur<:.n l'.f HHtr.1Jr.' 251, Højsk()lwfors-'c,~ndoJr Vr.gn Aro..
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I~ikres v~d de i Afsnit 2 A under o - e cmhhndlade F~rbud 0g Faa ~, .• - .J.I

l.ud, dog <lt Tørv8skær (herund(;r Lyngtørv) og Rørskær maa finde
Sted til Ejernes eget Brug, ligesom Ejeron ef Matr.Nr. 253 maa
forteætt8 m~d Dyrkningon af d~t ca. 1 Td. Land stol'e Areal, som
hidtil har v~ret under Dyrkning.

Almenheden har ikke Færdselsret pua de fredede Arealer.
~Deltagl>rr::i videnskabeligo Ekskursioner har Het til fri F:Erdsel

til }'ods.
Med Hensyn til Erstutningsspørgsmanlet oplyses følgen-

de. I don norf'vestlige H...llvdt::laf Arealerne maa dt::rikke anta-
ges at forekomme Sten i sHndan Mængde, at Udvinding har økonomisk
:Betydning. Grundværdion af Mu.tr.Nr. 252.~ og 254 er henhnldsvis
800 Kr. og 1000 Kr., af Matr.Nr. 253 .1500 Kr. og af Matr.Nr.
255 . 900 Kr. Arenll;rn<:grænser mod Nordvest til Havet, og Na-
turfredningslovens § 25 Stk.l finder derfor delvis ~nvendelse paa
Area10rnfJ.

Dur vil v~ro at udreqe følgende Erst~tninger
L Til Firmaot Sahei tol & Co., Dansk Flint.-Export, l~øbenhavn,

° Kr.
II. Til Ejeren af Matr.Nr. 252~ ~g 254, Karston Gudmund Ejler

af Ulfsh~le pr. Stuge 200 Kr.
III. Til Ejeren af Hatr.J~r. 25'3 iUels Peter Rasmussen af Stoge

M,-"rk 150 Kr.
IV. Til Ejoren af H~d;r.Nr. 255 Ganrdujer ottur l!;manul3lFnnsen af

Udby pr. Stagt) 125 Kr.
Den D~l nf Matr.Nr. 251, som ikkG høror under don ved

l:(;ndelserne~f 14. Juni 1929 og 19. Ducomb0r 1929 paahudtu Fred-
ning vil væro at frede sna1cdos, ~t dot pang~ldende Areal, der
er pa~l co.. 7 ha, skal b&veres i dets nuvxronde Tilstand, idet
Frudningen sikres ved de i Afsnit 2 A und~r a - e nævnte F~rbud
og Pc;\..:.bud.·Ejuren erho1der fri '3ræs'1i.ngsretfor F 1..1ar paa "Skan-
8E:Jn"og faar Rut til c.tflytt() dot ved "SkAn,::.n"nu værende Hegn
til C~. 200 m 0st for "Skansen", dog snnledes, at Flytningen ik-
ko man hindre Off0ntlighedons ved ~ornævnto Kendelser sikredu Ad-\
g·;.ngtil Færdsel til Fods til "SkansenII; bl. n. sk.~..l forn':ldenGtenJ.
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ta over rleGnet besvares. (
Der tillægges ikke Ejeren nf Matr.Nr. 251 Erst~tn~n~ i

Anledning af }'redningen.
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~atr.Nr. 150~, 150~, 1501, 15n~, 150~, 379 og den n~rd-
vestlige Parcel af Matr.Nr. 378, Ulfshale, Stegi Landsogn, og
Matr.Nr. 239~, 239~, 239~ og 239~ Ulfshale, Stege Landdistrikt.

I disse Jl.realerforefindes ligeledes mange Stenmateria-
_._ o_o _ - ........ _--

ler, cg Civilingeniø:r IC"lters' Jordbundsundersøgelser (Bilag 5 Q)

omfatter ogsaa ~isse Arealer.
Med Hensyn til disse Arealer har Rekvirenterne specielt

anført, at Arealerne for Størstedelen karakteriseres af meget na-
ger, naturlig Græsvegetation uden eller af ringe økonomisk Værd1.

,, .

Paa .realerne yngler en Række Fuglearter bl.a. den sjældne Klyde.
1anddannelsen i Matr.nr. 150~ har betydelig Interesse til Studi-
um og Demonstration af do geologiske Kræfter, der har opbygget
hole Ulfshalehaivven. Opbygni~gGn er sket ved, at Strandvold er
lagt til Strandvold med mellemliggende la~ge, smalle Laguner.
Ogsaa i botanisk Henseende er Landdannelsesomraaderne 1 Matr.Nr.
J.50~af stor Værdi; dElrkan her foretages Studier over Planter-
nes Indvnndring paa. det nye Land og Planternes Afhængighed af
Strandvoldenes Alder. - En ganske s:.JrligVærdi er den frie Ud-
Eligt over Arealerne mod Havet, Gt Forhold, der i høj cste Grad

,
,1,
,
1'( e~'
I.,
",I,

\<,l,,
:fortjener at beskyttes, idet tilsvart:ndo Arealer andetsteds i
vort Land ved Bebyggclse og andcn Benyttelse er undor6aaet en
høj st uheldig Udvikling i Retning af Natureol~læggelsc. - Rc1cvi-
renterne har desuden honvist til (len af Danmarks Geologiske Un-
dersøgelse, Geologisk Rigsinstitut, afgivn~ forn~vnte Erklæring
- Sagens Bilag 6 V - hvoreft~r du guologiske Fredningsinteresser
i høj Grad knytter sig til "Strandfællt:den no:rdligst paa Halvoen
rr.l;ddens s~rlig karakteristisk t udvikledE:!Strandv()lds;ysteffi(lIRc_
dokanunosyst(;m", 1Ir.d.lv-l<'jersystemll)og dt::nstadig foregaaende
l,andtilv±1kst. lJunno Landskabsform udgør et s;,:irdelesbelys~'ndo
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i det sydøstligo Danmark. I Lebet af Lngle ~arhundra~~y vjl u-
tviv~somt Gn større eller mindre Del af B~genæs Sand blive ind-
draget under Landtilvæksten. Det er derfor tænkeligt, at de~te
'i'err·.<Jni kommende Tider kan blive et :3tudie- og ForskningRfelt
for Udforskningen af de landopbyggende Kystprocesser svarende
til, hv~~ Skallingen og Laboratoriet der er blevet for Marskdan-
YJclsesprl)ceSE:erne"•

Rel~virenternes 1legæring om Fredning af disse .-I.realer
gaar ud pad, at Arealerne skal bevares i deres nuværende Til-
stand, idet der bør udstedes Forbud mod anden Dyrkningsmaade end
den nuvwrende og mod al Gravning efter og Fjernelse a~ ~tenmateri-
ale af onhver Art samt Sand og Grus samt mod Bebyggelse
plantnin,.:;flf!, skæmmende Indretninger.

1!.jerneaf Matr.Nr. l50~, 239.Q;og 239~ Firmaet EelDs F.
Carøe, Stege, har samtykket i Fredningen, men forbeholdt sig Er-
statni~~,!ft~!_Nævnets Skøn, forsaavidt a~gaAr Forbud mod Grav-
ning af ellbr F'jernelse af Sten, Grus og lign .

Ejeren af Matr.Nr. 239~, Konsul Einar Carøe af Stege,
og E.jeren af Matr.Nr. 239~ Konsul Christian F. Carøe af Stege,
har indtaget tilsvarende Standpunkt.

---:;:;::-;:.:'"~-- - - - - -._-
Ejerne af de nævnte 5 Matrikulsnumre er eventuelt vil-

.Ligetil at indgaa paa at give Uaturfredningsraacet Un(lE'rrutninll;
i betimelig Tid, forinden de vil begynde at udnytte deres Ret til
Udvinding af 0trm og Grus og lign., eller forinden de hel t, olIer
delvis s:Elger Retten til saaC!an Udvinding til andre.

Ejeren af Matr.Hr. 150E,\Gaardejer Joha,mes Johansen
l';intheraf Udby, og Ejeron af ~'~atr.Nr.1501 og 150~; Gaardejer
~lfr~d ~pohr af Udby, vil principalt samtykk~ i Fr0~ningAn paa
Betingelse af, at dur given Tilladelsb til i Skovbrynet inde paR
lIfatr.Nr.328, som lYinthor agsaa (:)1' t;jer af, at bygge to S:-mmerhu-
se, cg at der ~ive6 Till~delse til at bygge yderlig~rc 4 Gommer-
huse po.ai1atr.Hr. 1505:,og yderligere 2 SommerliUf':8pas Matr.Nr.
150! samt ydorligcre oet Sommerhm. l ~lu,vbr'ynGtinde paa Matr. nr.
327, som ;,pohr ligelodes er 1!;jcraf. Forsaavidt disse Bet j ngel-
f3Grikl,o kHn opfylolH], forlane;er ~inther, en Erstatning paa 2400
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Er, i An19åning af Fredningen af Matr.Nr. 15'J~ (nernlig 1600 Kr.
for Pnrh~det moG Gravning af Sten, Grus og lign. og 800 Kr. for
Forbudet mod Opdyrkning og Beplantning), og Spohr en Erstatning
paa 10000 Kr. i Anledning af }'redningen af rnatr.Nr. 1501 og 150E.'

De har oplyst, at ~tørrelsen af Mutr.Nr. l50l2. , 1501 og 150E. er
hanholdsvis 3~ Td. Land, 5 Tdr. Land 0g In Tdr. Land.

Matr.Nr. 150!:.,flom efter det oplyste er paa ca. 100 Tdr.
Land, og hvorpaa de~ aarlig skal græsse cu. 100 Kreaturer, er i
Fællig mellem en Del Ejere, som har protesteret mod Fredningen.
Negle ~jere har paa Grund ef Udeblivelse ikke nedlagt Erstatnings-
paastand. Andre Ejere kr~ver, hvis Fredningen gennemføres, en
Erstatning PdR 30000 Kr. for hele Arealet, svarende til ca. 300
hr. pr. Td. L~nd.

Ejeren af Matr.Nr. 379 og den nordvestlige Parcel ef
Matr.Nr. 378, Axel Møller, Orevaj 145, Vordingborg, vil samtykke
i Predningen, naar der ydes ham en rimelig Erstatning, som han
opgør til 25000 Kr., nemlig 10000 Kr. for Forbudet mod Gravr.ing
ef sten og Grus og lign. og 15000 Kr. for Forbudet mod 0pdyrk-
ning, Beplantning og Bebyggelse m.m.

For den af A/.> Carl Nielsen indtagne Stilling er rede-
gjort forin under .fsnit 2 h.

Nævnet skol først bemrrke følgende ; Mellem Matr.Nr.
150~ og 150E. ligger den østlige Parcel af Matr.Nr. 378, som ikke
er begært fredet, og Matrikulsnumrene 150g og 1?0~, som he~ler
ikke 81' beg~rte fredede. ~aa disse Matr.Nre. og paa den østlige
Parcel uf tJatr.Nr. 378 er der en Del SommerllUsbebyggelse og en
ctørrc Feriekoloni. ~aa Matr.Nr. 150E., l50f og 150E er der 11go-
]8df-JSen Del SOIDær:TLusbebyggclse. Endvide:re har Statsti19ynet
ID8d de private Skove i Pr~stø Amt i Skrivelse af 7. Septomber
]944 - Su~ons Bila~ 8 R - oplyst, dels at Tilsynet har en Aftale
lliedforn~vnte Johs. Winthor om, at danne skulde have Lov til et
bygglJ et Hus paa fÆatr.Nr. 328, Clod at hun gratis fredede Katr.
r\r. 150~, deJ s et Tilsynet h~r an .Htale med fcrn:r.vnteA] fred
Spohr Qm, at denne skulde frede Matr.Nr. 1501 mod at faa Lov til
et opføre et Bus paa Matr.Nr. 327. MinistGrjet for Landbrug og



L tiltrab.dt denn(3 AftaJe, forcaovidt b.neoar f)pohr. Eftor <lut fo-
religgellde finder Nævnet det ik1\o at V'Pl'8særlig magtpaali.ggende
at frede Mutr.Hr. 15C~, 1501 Ig 150E., med Hensyn til hvilke Ma-
trikulsnu~re en vis Fredningsordning f0rmentlig kan forventes
gennemført ved Overonskrmst, naar Sp3rgsmaalet om yderligere Be-

I.J

"

byggeIse af disse Matrikulsnumre bliver aktuelt.
=~~ MDd Hensyn til de vidtstrakte Arealer under Matr.Nr.

150~ og ,79 samt den nordvestlige Parcel af Matr.Nr. 378, hvilke
ATealur ikke dyrkes, kan Nævnet derimod tiltræde, at disse Area-
ler fredes som begært af de af Rekvirenterne anførte Grunde,• hvoraf de videnskabelige Fredningsinteresser skønnes at være sær-
lig tungtvejende.

Fredningen af Matr.Nr. 150~, 379 og den nordvestlige
P~rcel bf M~tr.Nr. 378 gaar altsaa ud paa følgende t Arealerne
akal bevares i deres nuværende Tilstand. De maa ikke dyrkes.
Jordbeurbej dl,ning af enhver Art Ol' forbudt. Slaaning af Grlls og

I
Afgræsning er tilladt. Al Gravning eftor og Fjern61se af Stenma-'

l,terialu af enhver Art samt Sand og Grus er forbud t. Beplantning "I
~

Bebyggelse og Anbringelse og Indretning af saadant, der kan virk .
skæmmondo, er forbudt.

Almenheden har ikke Færdselsret paa Arealerne. Delta-
gere i videnskabelige Ekskursioner har Ret til fri Færdsel til
J~ods•

I Anledning af de vedrørende disse Matr.Nre. fremsatte
Erstatningskrav bemærkes følgende; Grundværdien af Matr.Nr.150~
er 15400 Kr. og af Matr.Nr. 379 og af den nordlige Parcel af Matr.
Nr. 378 9600 Kr. ialt. Ef tor Civiling8nibr Kolters' Rapport (Bi-
lag 5 Q) roaa fra Matr.Nr. 150~ antages at kunn~ udvindcs ca.
19000 ro3 Sten, hvoraf ca. 10000 m3 liggor i en VJld langs Skov-
kanten cg CH. 9000 æ3 i dOllyderste Strandvold, blandt hvilke
sjdste 9000 m3 der dog næsten ikke findes Kugleflint, jfr. Sa-
gons Bilag 5 T, og fra Matr.Nr. 379 cg den nordlige ?arcel af
I\latr.Nr.378 ialt ca. 1400 m3 StGn. Efter do i Rapporten Bilag

.~.; Q boskrl:vne Jordbundsundersøgelser .at dl2'mmeog ifltlgc en af
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Konsulent K.J.Kristensen (ved Præst~ A~ts Grundforbedrjng~uav~~g)
L &fgiven Erkl~ring (Bilag 8 V) kan ~~r nEppe for Arealerne Bntug~s

at være videre lønnende Opdyrknin:~.;muligheder. Nævnet skl<nner
endvidere, at Mulighederne for l,ebyggt:'lseer ringe paa Grund af, at
J0rdbunc1Hforholdene for en Btor Del e;7B'J.InpagtigKarakter, og at
Arealerne er af~ide8 beliggende. En Udnyttelse af ~ten og lign.
maa desuden antages at ville forringe Arealernes V~rdi som Bebyg-
gelsesobjekt, da daudnytterle Areal vil virke skæmmende i Land-
skabet. Det kan endvidere anføres, at Bestemmelserne i Natur-
fredningslovens § 25 Stk.log 2 ogsaa vil hindre den fulde Udnyt-
telse af Arealerne til Bebyggelse.

Herefter vil der være at tillægge følgp.nde Erstatninger
før Fredningen af Matr.Nr. 150~, 379 og den nordvestlige Parcel
af Matr.Nr. 378, hvorved bem~rkes, at ingen andre Berettigede
end Bjerne har gjort Krav paa Erstatning ~

l. EJ~rne af Fælleslodden Matr.Nr. 150~ i Forening 7200 Kr.

I
I

t,
"I

o

Disse Ejere er følgende : Gaardejerne Hans Christian Hansen,
Frede Hansen, Herluf Holm Jakobsen, Hans Jørgen Larson, Fre-
de Peter Jensen, Jens Christihn Marius Jensen, Sigurd Hans

II.

,Fabricius, Ejnar Frederik Petersen, Carl Steffen Larse~, Pe-
ter Emil Andersen Knudsen, Ottar E:nanuel Hansen, alle af Un-
by, pr.fitege, Gaardej er Anders Peter J'!ielsen,Spejlsby, Pr0-
priet~r Jens Viggo Jensen, Karen Laurine Jensen, Marry Kri-
stine Jensen, alle 3 af Hovedskovgaard pr. Stege, og Gaard-
ejer Svend Aage Nielsen af Begningen pr. Stege.
Axel M~ller, Orevej 145, Vordingborg, som Ejer af Matr.Nr.
379 og den n~rdvestlige Parcel af Matr.Nr. 378 1500 Kr.

Nævnet finder ligeledes, at Matr. Nr. l~Oo.lTlf'Rh,.,1 ø.. '-l+o~p.
I'

•

~nndsogn, og Matr.Nr. 239~, 239~, 239Q og 239~ Ulfshule, 5tege ~)~.
Landdistrikt, vil være at frede som begært, dog at der ikke for
Tiden udstedes noget Forbud mod Gravning efter og Fjernelse af
ston oB Grus og Sand, idet SpørgRmaalet om saadan Gravning ikke
for Tiden kan antages at være aktuelt, hvorved bemærkes, at det
sem i Aff3nit 2 A anført henstaar i det uvisse" hvornaar A/S Carl
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" L Udvir;.~,~ngaf S1-en,par.:.disse ~!;atr.Hre.,ove::-b:)vedetvil h;nr~e
'p&abegynde sin Stenindustri paa Ulfsb&le. I Stedet for Ud::-t::-
dels8n af saadant Forbud vil der i CverenGstemllielse med Ejer~es
i saa Henseende givne Indrømmelse være at udstede Paabud nITI, at

()

~jerne vil bave at give RaturfrGdningsra~det Underretning mindst
ten Maaned, forinden de enten selv vil begynde at udnytte deres
Ret til Udvinding af 8ten, Grus og Sand eller vil s~lge Retten
til saaddn Udvinding til A/S Carl Nielsen eller andre, for at
der kan gives l1aturfredningsraadet Lejlighed til at fori.J.nledige
Fredningssag rejst til Udstedelse af Forbud mod Gravning efter
og Fjernelse af Sten, Grus og ;land. Da en Del af de lJeromhandle-
de Matrikulsnumre allerede er bebyggede og beplantede, liges~m
Haver er anhlgto, vil :Bebyggelses- og Beplantningsforbudet kun
angaa yderligere Bebyggelse og Beplantning end den nuværende, li-
gesom yderligere Udvidelse af de nuværende Haver ikkp, mep ~inn~
Sted.

FredniI?-genaf rn:atr.Ur.l50~ Ulfshale, Stege Lnnds,:gn,
og ai';~atr.Nr. 239~, 239.5:, 239,Q, og 239~ Ulfshale , stege Lr,ncdi-
strikt gaar altsaa ud paa følgende . ~re~lerne skal bevares i

deres nuværende Tilstand.

'I

ning end den nuv~rende er forbudt.
Andel'lDyrlming og anden tTc.rdbearbejd- l,

t:Slaaning af Gr~s og Afgræs- i

Tilbygning til og O~'Y5- \,
"\'

I

"

ti ning er tilladt. Anden Beplpntning og anden Be~Y6~pls€ end den
nuv~rende er forbudt. Udvidelse af de nuværende Haver er ikke
tilladt uden Fredningsn~vnets ~amtykke.
n~ng af de nuværende Bygninger maa ikke finde Sted, forinden Teg-

~
~,

f'
"II

, ",, ~
\

l,
I

"

ninger og Planer for :Bygningerne er godkendte af Fredningsn2vnet.
Anbringelse og Indretni ng af saadant, som kan virke skrenurende,er I

forbudt. Ej erne Ekal give Natul"fledningp:,u''tdE-t TJnop.l":,etning
Rindst een Maaned, forinden de: selv vil begynde at udvinde Sten,

ltlmenlledonhar ikke liærJsclsret paa Arealerne. Del tase_,
hl Fods.'

Grus og Sdnd eller vil s~lge Retten til s~ildun Uovil'llingtil A/S
Carl Niel~en, Sand-, Grus- og Singelsforretning, København, eller
andre.

re i videnskabelige EkskurGio~er h~r TIet til fri FErdsel
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For Ftedningen vil der ikke for Tiden være at tjl]~~G~
Ejerne eller A/S Carl Nielsen Erstatning.

, "

Matr.Nr. 296; den Vest for Vejen beliggende Del af MatT.
Nr. 249~ og 245, Matr.Nr. lE, l~, l~, 2, 3, 4~, 4~, 4i, 4~ Ulfs-
hale, Stege Landdistrikt, Matr.Hr. l53E, l52E, l52~, 151, 17 cg
18 Hegningen, Stege Landdistrikt, samt ca. to Tredjedel~ - den
sydlige Del - af Matr.Nr. 376 Ulfshale, Stege Landsogn, "g det
sydøstlige Hjørne (ca. 10 - 15 Tdr. Land) af Matr.Ur. 148a Ulfs-
hale, Stege Landsogn.

Med Hensyn til disse Arealer har Rekvirenterne speci-
elt anført følgende (Sagens Bilag A)

Disse Arealer bestaar dels af Rørsumpe af Tagrør,
Strand-Ko~leaks m.fl., dels af fugtige Enge, snm nærmest Kysten
overgaar i Arealer af marskagtig K~rdkter, ,og som for en væspnt-
lig Dels Vedkommende er inddigede og afvandede til Græsning.

Til StrandsUE,pene er knyttet et sjældent Fugleliv, især
af Andefugle (Skeand, Graaand, Krikand, Atlingand, Spidsand og
Gravand). Endvidere findes i den mellems~e Del af Omraadet
(Teglgaarden) Vadefugle, saasom Brushøns, Klyde, Bekkasin, Rød-
ben i Mængde m.fl. Desuden forekommer en stor K~loni af Hætte-

l'

maage, og endelig ruger den sjældne Rørhøg i dette eller det
følgende Omraade. Lokaliteten som den her omhandlede er mangfol-
dige Steder i Landet (paa Møen i Borre Mose og Budsemarke Mose)
blevet inddigede og udtørrede, hvilket har medført en meget be-
tydelig Tilbagegang af Fuglearter, der er knyttet til denne Lann-
skabs"form.

~aa de til Sumparealerne grænsende Enge yngJer en Række
Fugleafter, og andre søger her deres Føde i Yngletiden eller un-
der Trækket. Desuden bør Udsynet over de til Enebærhederne græn-
sende Enge bevares i sin Helhed, idet den betyder stor landskabe-
lig Skønhed."

Endvidere har Rekvirenterne anført følgende (Sagens Bi-
lag 5 Y)

"Strandsumpene fre"lbyder flere bl'\tflniskeForheld ef In-
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~~l, L. __terr·s,' e.

Saltvandssurr.p. Af Detailler kun især fr( n,h~:\-csForekc' ,st,r·r, <-ti'

stranosiv (Junchus maritimus) i Sumpene ved Vedele-engene og
store Pletter beh~::"'::lJ~etaf Slangetunge (Ophioglossum vLllgatu..'n)
nær ved Pilebugt."

Rekvirenternes Beg~ring om Fred~tng af de heromhan1ledo
Arealer gaar ud paB, at Arealerne bevares i deres nuv~rende Til-
st8nd, dog at Arealerne godt maa dyrkes, men ikke maa beplantes
med TrEer og Buske, ligesom de Srdvest for Diget og den gamle
Strand brink beliggende Arealer ikke maa inddiges eller kunstigt
afvandes. Rekvirenterne ønsker, at der til Sikring af saadan
Fredning udstedes Forbud mod Gravnjng efter og Fjernelse af Sten
af enhver Art samt Sand og Grus :6l;0J.~gn., mod BAplantni r;t: ri f

Træer og Buske, r::cdBcbyggelsB ug sKffiuduendeIndretninger sunt mod
Inddigning og kunstig Afvanding af de Sydvest for Diget cg den
gamle Strandbrinlc beliggende Arealer.

Ejeren af Matr.Nr. 296 og lE Proprietær Lars Møller af
Fællesskovgaard har erklæret intet at have mod Frednj.nge:l,r()rt-
set fra at han ønsker at beplante et lille Hjørne af Matr.Nr. 296
med Gran, hvilken Beplantning allerede er paabegyndt.

Dansk Flint-Export som berettiget i Matr.Nr. 296 ng Ib
har intet haft mod Fredningen at indvende.

Ejerne af Matr.Nr. 249~ og 245 Propriet~r Jens Viggo
Jensen af HovedskC'vgaard m.fI. har samtykket. i FreiJningen.

Ejeren af Matr.Nr. l~, Peter Andreas Petersen af ITcld-
by har i Mødet den 6. November 1943 ligeledes samtykket j Fred-
ningen. Han er dog senere under Sagens Drift afgaaet ved Drz,~ol1.
Hans Bnke hensidder i uskiftet Bo.

Ejeren af Iaatr.Nr. li, 2 og 3 Niels "Peter Jensen af
Spejlsoy har ligeledes sa~tykket i Fredningen.

Ejeren af Matr.Nr. 4~, 4~ og 4A, Højskoleforstander
Vagn ...cL Møller al' Rødkilce, har sard,ykket i Fredningen, d')g 883--

ledes a~ Ejeren faar Lov til at bygge L~skur for Kreaturrr, a~
Kul turengen pas Matr. Nr. 4c bevares Gg f. E!\'s.tilføres Kuns tgQ'.l-
ning 06 dyrkes med Korn, n;t;der giv,:)s Tilladelse tj.l at !lave er.
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Matr.nr. 42 paa den ene Side og Matr.:rr. 2 og 3 W~:l de':'l c.,,:I1(,~'
~;ide bevares og eventuelt fornyes, mor} hv:Uke :Betin~elser Rc~:vi-
renLeI'lleintet hor haft lit indvende.

Ejeren uf Matr.nr. 4~~ Gaardejer ~. Otto Knuo:::;cnJH:(;er-

sen af Udby har prntesteret mo~ Fredningen. H~n fnrlanger ;:~-
statning i Tilf~lde af saadctn, men han ha~ ikke viJlet fremkco-
me med n~rmere Erstatningsberegning.

Ejeren af Matr.Nr. 153~, Gaardejer Svend ~age Njelsen
~f Jegningen, heir protE-steret mod Fredninge':'l.Arealet udgør
47,62ba, og Underlaget er Blaaler. Der fjndes ikke Sten og
Grus ol.~ lign. Haterialer. En Del at'Arealet, nemlitS 15 - 20
Tdr • .Lund, er inddiget. Bjerl'm lllener',<:t t 'L.~ ('L' ,-,Lore.iH,d..lgl'8-
der for heJ e Arealets upC:yrkning til Agerj"'lrd. Hvis J'r",OY' 1. Ef, 2'J

gennemføres, kræver han en Erstatr.ing paa 5./000 Rr., uden at
han dog har kunnet f!'emkomme med n'3lrmere~rstatning'3b(?regniI!g,

Ejeren ai' Matr.Nr. 152~, Gaardejer Theodor .ft....'1c.reasJa--
cobsen af Hegningen, har protesteret mod Fredningen, idet han
har Lnført følgende: Han er i Færd med at inddige den l1ordli-
ge Del - ca. 12 Tdr. Land - af Arealet, som udgør ialt ca. 2G
1'dr.1and. Naar Ir.ddigning er sket, vil han k,dtivere Arl s.let
indenfor JJigerne o _,bruge _,realet udenfor Digerne til Gr.:J~:1:i.r..s,

Sten, Ral, Grus ~g lign. Materialer forefindes itke. Hvis FrE~-
ningen gennemføres, kr::everlIan '::)nE:r'statnin[;pas 1COOO Kr., 1.1-

deri at heilldog har kunnet frea.tomme ned n:>:r;nereErstatnin~:-be-
regning.

Ejeren af Mbtr.Nr. 152~, 151, 17 og 18 GAardejer Han~
Peter Johen Hansen Skov af Udby har protesteret mod FredningE~
05 forlanger i TilfælGe af saadan en :~;rstatning P3.~ 25000 ~~r.,
uden at hJll dog har kunnet fre~s~tte n'3lrmereErstatning8ber2g~ing.

Ejeren af Matr.Rr. 376 har, forsaavidt angaar den her~m-
handlede Del af ~utr.Hr. 376, protest~ret mod Fredningen. ~~t
drejer sig om ed. la Tdl'. Land. Ejeren vil hcve paat~n~~ at f0-

retage 1~plantning og at udstykke en Del af Arealet til Beby[cp~-
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ning.
Hævnet finder, at de under n2lrvscrendeAfsnit 4 omhand-

lede A1'ealer bel' fredes af (leaf Rekvirenterne anførte a1minde-
lige ~g wpeeielle Grunde, hvoraf de videnskabelige Fredningsin-
te:C'DS(·r"kønnes tung tvejende. ~;:r:vnetfind er fremd eles, at
Prednlr:gellbør sikres yeo de ~.fRekvirenterne begærte Forbud of.!,
Paabud, dog med visse Forbehold, som fremgaar af det følgende.

Fredningen af de under nærværende Afsnit 4 omhandlede
ltrel-ler2,a8r herefter 1Jd paa følgende ~

Arealerne skal bevares i deres lnuv~rende Tl1stand, dog 1
Kunstgødning og besaas
med 'PræAr og 'R1J .~I~c.

at de godt maa dyrkes, f. Eks. tilfør~s
med Korn. Arealerno maa ikke beplantes
Gravning efter cg .!"jernelse al ,.,iemnaterialeaf enhver Art, Sand
og Grus er forbudt. B~byggelse - bortset fra ikke skærnmende Lx- I

skur for Kreaturer - samt Anbringelse og Indretning af saadant,
som kan virke skæmmende, er forbudt. Den Del af Arealerne, sem

\ligger Sydvest for Diget og den gamle Strandbrink, man ikke ind-
diges og ej heller kunstigt afvandes; I

JI

Almenheden har ~e Færdselsret ·paa de fredede ..realer.
Deltagere i videnskabelige Ekskursioner har Ret til fri Færdsel
til Fods.

BjerFn af Mdtr.Nr. 296 maa beplante ca. 2 Skp. Land af I
!

det vestlige Hj0rne af Katr.TIr. 296.

Ejeren a1' Matr.:~r. 4E,maa paa IITyreholmenll opføre en
ikke skæmmende Jægerhytte. L::ehegneti Gr:cnsen mellem r~atr.Nr.
4~ paa den one Side og Matr.Nr. 2 og 3 paa cen anden Side ma3

I
i
j..

bevares 0g fornyes.
:Det nuværende Be'.:loelseshusi det nordøstlige Hjørne af f

,
l'IGltr.I'T.4a tillades bevaret og maa fornyes.

Dem J el af flc:ltr.Fr.1532., SOffi alle~ede er inddiget, i
altsaa ed. 15 - 20 l'dr. L".ll1d,tilJ edes fortsat at v:ere inddiget ,i

•tidet de paag~ldende Diger kan oprct101des og vedligeholdes, og f

det incldigede AY'eal mac..E: :~vanL1es,ogsaa kunsti gt. f
Den I"~l ef I'!,ntr.::r,J)2,2, so!:Ejere!1 er i ]i'ærdmed at l
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Cel. 12 Tr'lr.
og8a1.1kunstigt. Noar Inddigningen er fuldført, maa de paagÆl-
de!lde Diger opretholdes og vedliisch,,]des.

I J.nledning af de ~2dlugte Erstatriingspaastandc hcmær-
kes Jølge:1de. G:{'undv:.erdiennI r~atrINr, 4~ og 153~ er for hver
4800 Kr., af natr.llr. 152b 900 Kr. og af l'~atr.)11'. 152E;. 151,

17 og 18 iult 2~OO Kr. Hed Hensyn til Grunclv.crdien af Matr.Nr.
376 og 148~ henvises til Afsnlt 2 A. Fra de paag~ldende Area-
ler vil der ikke kunne antages at være Mulighed for økonomisk
Udvindlng af Sten, Grus og Sand og lign. Materialer. Arealerne,
som for en stor ])e1 bestaar af fra Havet tilskyllede Jorder, kan
ikke anses egnede til Bygge~runde. Fredningen kan i det hele
ikke antages at ville medføre anden Gene for Ejerne end den, at
:B'redningenvil være at tinglyse som Servitut paa Ejendommene.

Herefter skønnes der at kunne till:egges følgende Erstctt-
ninger, hvorved bem.arkes, at ingen andre end Ejerne har paastaaet
Erstutning ;

I. Ejeren af Matr.Nr. 4~, Gaardejer E. Otto Y.nudsen Andersen
af Norbygaard i Udby. 480 Kr.

II. Ejeren af N'1tr.Jlr.l53~, GaClrdejer Svend Aage Nielsen af
tlegningen, 480 Kr.

III. Ejeren cif Matr.Nr. 152~, Caardejer Theodor Andreas Jacob-
sen af Hegninge~ 90 Kr.

IV. Ejeren af Matr.!'!r.l52~, 151, 17 og 18, Gaardejer Hans "'")e-
ter Johan Hansen Hkov af Udb~ 250 Kr.
I)enV./1jeren af M~tr.Nr. 376, Gnardejer Jens Deter Nielsen af
\-"'st8rseguardentilla[;te T'-rst-:.tninger menindbef!-lt.tetunne.:.
d8"t ll~;n un<lec-P.:S'1j.t2 .A "tilkendte Erstatningsbeløb.

VI. j)e!lF,icY'Y1G ,j.:' 1'13.tr.o:r.J48~ ti~ldgte El'st~tning er medind-
befattet under det dem under Afsnit 2 A tilkendte Erstat-
~ingsbeJøb.

VII. De øvr~ee un~Fl n~~~~r~nde Afs~lt 4 n~vnte ~~ere tillægges
der inGen .Drsta~n:1',,;, ::dut r:::: R0un er fl'afulc1en. Credi tkas-
::s,""nse m T'ant!l tyer :. "~t::-" Ol"', }.~, 2 ab .3 tilli:gges der hel-



,
I

I'
I

It
f

o

I
I
I

I
I
I

Ie
I
I

I

~I

"

.J " ..I,- .

Vedelen er en 3ø, som ligger pua l\~air.Nr. l53~ HegLin-

gen, Stege Londdistrikt, eller rettere en lavvandet Rørsump pua
Sandbund, fil' on vxfJcntlig Del bentanGnde ::.f smalblo.det Dunham-
mel'. Den er ifølge det ,.,li .oltvirenterno anførte ejendommelig
ved et us~dvanlig rigt,Fugleliv. Rekvirenternes Beg~ring om
Fredning gaar ud paa, at der nkal udstedes Forbud mod enhver
tJ1Jnkningaf Vandstanden under den nuv:.erendeHøjde samt mod en-
hver Høstning af Rør og Flæg.

Ejerne af Matr.Nr. l53~, Propriet~rerne Jens Georg
Nielsen og Anders Didrik Herman Andersen, begge af Gdmmeltofte-
gaard i Hovedskov, har i TilfÆlde af Fredningens Gennemførelse
kr~vet en Erstatning paa 10000 Kr. og Tilladelse til at fly~te
det Nordøst for Vedelen værende Hegn 50 Alen længere mod Syd-
vest i 11ele liegnets Længde. De har navnlig henvist til, at
~redningen vil hindre, at Vedelen, hvis ~real er ca. 15 Tdr.
Land, kan afvandec. En Afvanding af Vedelen vil derimod omdan-
ne ikke alene selve Vedelen, men ogsaa de ca. 32 rdr. Land, som
iøvrigt hører under Matr.Nr. 153a og ligger Nordost for Vedelen,
til Eng- og Agerjord. naa den anden Side vil en Afvanding af
Vedelen æedføre, at Jagtlejen af Vedelen, som er paa 200 Kr. aar-
lig, vil bortfalde.

Det er imidlertin komDen til N~vnets Kundskab, at nogle
SalT,

0st for Vedelen liggende Arealer/ikke er begærte fredede, agtes'
afvandede, og dt Afvundingsplqnerne sandsynligvis vil blive rea-
liseret i de n~rmeat kommende Aar. En saadun AfvanRing, Bom ef-
ter N~vnets Skøn vil kunne gennemføres, vil medføre, at Vandet
forsvi nder frd I:Vecelenll• Herefter finder NEvnet det formsRls- J
løst at i.rr.øc81'o:nrnpEeg:eringon cm Fredningen af "VedeJ.;'n".

Da Sagen, som det fremg~ar af det om de videnskabelige
jl'redningsin'tereS8p.::.'c~nførte,skønnes c:lthave Betydni.ng for hele
LdncJe~, medens Prllst",Amts!:orllnlUneH:ke i Forhold hertil findes
at have særlig Interesao i ~~~en, vil de to Tredjedele af Er-
st:,tningen i J:ennold iLL r:atuJ'fredr.in!;slo'/E'I1S~ 17 ~jtk.2 være
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at udrede af Statskasssn.
De under Afsnit 2 - 4 fredede Arealer vil, fnrsaavidt

den for hvert Afsnit bestemte Fredning ikke omfatter hele det
paagxldende f4atrikulsnummer, v:ere at udstykke og særskilt at ma-
trikuLere.

0~afreffitder til et fredet Areal i Fremtiden sker Til-
vækst fra Havet, omfattes det saaledeu tilkommende Areal af den
summe Preclning, som hviler paa det Matrikulsnummer, urt for hvil-
ket Tilvæksten er sket.

':Jaatalerettenmed Hensyn til de paalagte Fredninger
tilkommer Fredningsn~vnet for Pr~stø Amtsraadskreds.

Sagen vil v~re at forelægge for OverfredniU6sn~vnet i
Uedfør af Naturfredningslovens § 19 ~tk.3 .

• T h i b e s t e m m e s

l. Matr.Nr. 335 og 336 Ulfshale,. Stege Landdistrikt
bør fredes som ovenfor anført under Afsnit l .•

2 A. Matr.Nr. 377, 149 og 14B~ Ulfshale, Stege Land-
sogn-med Undtagelse af et nærmere betegnet Engareal i det syd-
østlige Hjørne af Matr.Nr. 148a - samt ca. en Tredjedel - den
nordlige Del - af Matr.Nr. 376 Ulfshale, Stege Landsogn, bør
fredes som anført ovenfor under Afsnit 2 A.

2 B. Matr.Nr. 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 og
304 Ulfshale, btege Lund~~~~rikt bør fredes som anf~rt ovenfor
under Afsnit 2 B.

Matr.Nr. 305, 284.!?"283~, 283.!?,samt Dele af Uatr.Nr.
272 og 273! Ulfshale, Stege Landdistrikt, bør ikke for Tiden,
fredes.

2 C. Matr.Nr. 252~ og nærmere betegnede Parceller af
Matr.Nr. 253, 254 og 255 samt 251 Ulfshale, Stege Landdistrikt,
bør fredes SOffianført ovenfor under Afsnit 2 C.

3 A. Matr.Nr. 150~ og 379 samt den nordvestlige Par-
cai. af U3.tr'.Hl'.378 Ulfshi,le, stege TJ'-lndsogn,bør fredec::;3'):1,
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Nr. 239~, 239~, 239E. og 239~ Ulfshale, ~;tege Landdistrikt, b"r
fredes som anført ovenfor under hfsnit 3 B.

Matr.Nr. 15QE, l?Ol og 15b~ Ulfshale, stege 1andsogn,
bør ikke for Tiden fredes.

4. Matr.Nr. 296, nærmere betegnede Parceller af Matr,
Nr. 2~9~ og 245, Matr.Nr. lE, l~, lE., 2, 3, 4E, 4~, 4~, 4~ Ulf s-
hale, Stege :Landdistrikt, Matr.Nr. 153.'2,152E., 152~, 151, 17 og
18 Hegningen, Stege Landdistrikt, samt ca. to Tredjedele - den
sydlige Del - af Matr.Nr. 376 Ulfshale, Stege Land~ogn, og et
nærmere betegnet Bngareal i det sydøstlige Hjørne af Matr. TYr.
148~ Ulfshale, ~tege ~andsogn, bør fredes som anført ovenfor i
ldsni t 4.

5. Den paa Matr.Nr. 153~ Hegningen, stege Landdistrikt,
beliggende Sø "Vedelen" bør ikke fredes.

Med Hensyn til TilYækst fra Havet forholdes som ovenfor
nævnt.

~aataleretten med Bensyn til de paalagte Fredninger
tilkommer l!'redningsnævnetfor Præstø llJ1ltsraadskreds.

Der bør betales de ovenfor under Afsnit 2, 3 og 4 om-
handlede Erstatningsbeløb, hvoraf 2/3 udredes af Statskassen
og 1/3 af ~ræstø Amtsfond.

I
Hay-Scr,lIDidt.

.F'ormand.
A.P.Hansen.

(for Præstø Amtskommune.)

Marius Han8en.
(for 3tege 1,:lll()sogn.)

Alb. Rasmussen.
(for Stege Landdistrikt.1

•---.0

GeLpartens Rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for
rræstø Amtsraadskreds ,den 6. December 1944.
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