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År 1964~ 31. ma~ts, afsagde Overfredningsnævnet følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. ='_671/63vedrø:~ende f::-edn;ng af mat 7 7 H.... r.ur o E., ~, øve
1:';y, Asnæs sogn, !l~Ie7eMølle c;:3.rd".

I de~ af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den
13. m~j 1963 afsacte kendelse hedder det:

rYed ,2--':--_"'v-2lsee.f J 1/8 1960 har Danmarks Naturfredningsfor-
n:i.ngrejst fredningssc.e; m,h.t. et nærmere angivet område af FårevejL:
og AsnC3s komJlu.::leror21fa·~tendeog almindeligt betegnet som "Veddinge
B3.kker" ~ med de G formo'l at bevare status quo.

Urdsr f~edn~':1gspLstanden ligger blandt andre ejendomme i
Høve for--.::-'Ttlt.ee jendoI''c.

Frec~ingspåstand8n er sålydende:

li'or::18.1etmed fredningsbegæringen er at bevare det karak~e-·
ristiske og særprægede llndskabsområde, der strækker sig fra øst for
O~drup over Veddinge til Høve, hvor det afsluttes med det kuperede
landskab øst for Høve Stræde, i den form og karakter, hvori det i dag
henligger.

Fredningen baserer sig på 3 elementer i landskabet, dels
selve de stærkt kuperede og i mange henseender enestående geologiske
formation(:n~7 dels (3 et nødvendige forterræn, hvorigennem bakkeformatto-
nerne opleves af dem, der færdes på vejene omkring dem, og endelig en
del områder r hvor udsigten fra arealerne, dels mod nord og nordvest
lldover strand- og fjordlandskab, dels mod syd og sydvest ind over det
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åbne frie landskab, er særlig storartet.
Det er ikke formålet at lægge hindringer i vejen for en land·

brugsmæssig eller lignende udnyttelse som hidtil, men formålet er alene
at bevare landskabets helhed og karakteristiske storhed mod overdreven
udstykning, bebyggelse og de deraf følgende foranstaltninger.
2. Beøreringens ordlyd:

tt De på kortene angivne områder fredes således:
a. Ændringer i terræn:•

~

Det skal ikke være tilladt at foretage ændringer i det na-
turlige terræn ved afg~avning, opfyldning eller lignende, ligesom -
ændring eller udtørring af søer, vandhuller eller vandløb ikke skal
være tilladt.

Undtaget herfra skal dog være sådanne foranstaltninger, som
tjener ~n landbrugs~~sig drift af de pågældende arealer eller -
med nævnets tilladelse foranstaltninger med beslægtede formål.
b. Bebyggelse:

Det skal ikke være tilladt at opføre huse på de pågældende
områder, hvad enten det drejer sig om sommerhuse, helårsboliger, indu-

ti stribygninger eller bygninger til andre formål.
Undtaget herfra er dog sådanne bebyggelser, som alene tjener

landbrugsmæssige formål eller andre allerede bestående erhvervsvirksom-
heder, som kan sidestilles hermed, herunder også boliger til brug for
de ved landbruget beskæftigede personer. Sådanne huse skal dog, for-
inden opførelse sker, forelægges fredningsnævnet til godkendelse med
hensyn til placering og udformning.
c. Andre foranstaltninger:

Sd'et skal dog ikke være tilladt at opføre boder, skure,
kiosker, master, reklameskilte eller andre skæmmende og/eller udsigts-
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hindrende foranstaltninger.
Undtaget herfra er dog sådanne foranstaltninger, som måtte

vise sig nødvendige, såfremt der på området senere skulle etableres
arealer til brug for offentligheden (campingpladser, rastepladser elr
lign.); i sådanne tilfælde skal dog såvel planerne herom som de der-
med følgende foranstaltninger godkendes af nævnet.
d~ Hegn:

Det skal ikke være tilladt at opsætte hegn, plankeværker,
tt raftehegn, mure el. lign. på området. Undtaget herfra er alene sådan-
4t ne foranstaltninger, som tjener landbrugsrnæssige formål f.eks. læhegn

for kreaturer og lignende.
e. Beplantning:

Det skal ikke være tilladt at foretage beplantning af de
ubevoksede arealer indenfor området. Undtaget herfra skal dog være
sådanne læplantninger, som kan påvises nødvendige af hensyn til den
landbrugsmæssige drift. Disse må under ingen omstændigheder etable-
res på højdepunkter, højderyg~e eller på steder, hvor fredningen til-l' sigter bevaring af udsigtern8.
f, Påtaleret:

Denne tilkommer fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
Danmarks Naturfredningsforening."

Danmarks Naturfredningsforening har senere ved skrivelse af
21/9 1961 udvidet fredningspåstanden til også at omfatte den laveste
forholdsvis svagt h~ldende del af bakkeskråningen syd for Asnæs Inde-
lukke indtil grænsen for den oprindelige fredningssag.

Fredningspåstanden f.sov.ang. dette areal er sålydende:

I
r'
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"Ændring af terrænformen må ikke finde sted. Grunde, der
udstykkes enkeltvis, skal have en størrelse af mindst 3000 m2• Grunde,
der udstykkes på en gang eller efter en af fredningsnævnet forud god-
kendt udstykningsplan, kan dog, forsåvidt det drejer sig om ikke sam-
mengrænsende grunde, udstykkes i mindre arealer, dog ikke under 2000 m2•

På grunden må kun opføres et hus, hvis udseende og place-
tt ring forud er godkendt af fredningsnævnet. Huset må ikke optage mere

end 1/20 af grundarealet og må ikke være over 3 meter højt regnet fra
e- terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden. Yder-

vægge skal fremtræde i mørke fortrinsvis sorte og brune farvetoner og
skal forsynes med tag i sort eller grå farvetone eller tag af strå el-
ler tegl.

Der må ikke plantes skov på arealet, men læhegn og mindre
trægrupper skal være tilladt.

Opstilling af boder, skure, master og andre skæmmende ind-
retninger er ikke tilladt.l1

Under sagens behandling har fredningsnævnet haft forhand-
• linger blandt andre med ejeren af "Høve Møllegaard", gdr. Stig Ander-

sen, der har protesteret mod fredningen, idet han herved har oplyst,
at han har solgt hele ejendommen til udstykning og sommerhusbebyggelse,
jfr. nærmere nedenfor. Nævnet har ikke ment at kunne lade ejendommen
udgå af fredningspåstanden og har derfor nægtet at godkende en af eje-
ren og køberen af ejendommen udarbejdet udstykningsplan, hvorefter e-
jendommen udstykkes i ialt 82 parceller, og foreslået de pågældende at
fremkomme med en plan, der i højere erad tager hensyn til de landska-
belige værdier.

En sådan revideret plan er herefter udarbejdet og forelagt
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nævnet.
Som resultat af nogle gennem længere tid under behandlingen

af den almindelige fredningssag om Veddinge Bakker mellem Danmarks Na-
turfredningsforening og næv~et førte forhandlinger har Danmarks Natur-
fredningsforening ved skrivelse af 26/4 d.å. i betydelig grad indskræn-
ket fredningspåstanden, idet foreningen har hævet fredningssagen for
hele det område, der er beliggende i Asnæs kommune og således også for
den af nærværende kendelse omfattede ejendom.

tt Uanset dette standpunkt har nævnet imidlertid fundet anled-
4t ning til selv at fastholde fredningspåstanden for ovennævnte ejendom

på grund af dennes helt enestående landskabelige værdi og har samtidig
besluttet at udtage dette område af den almindelige fredningssag til
særskilt påkendelse.

Under de i den anledning med ejeren førte forhandlinger er
oplyst, at denne har overtaget ejendommen, der er på ca 22 tdr. land,
i 1955 på skiftet efter hans moder, at den nuværende ejendomsværdi er
75.000 kr., samt at han har modtaget et tilbud fra et konsortium om

ttl køb af ejendommen for 190.000 kr. med en meget stor kontant udbetaling
under forudsætning af, at der kan opnås tilladelse til at bebygge area-
let med sommeThuse.

-Ved den ovenfor nævnte reviderede udstykningsplan er parcel-
antallet nedsat til 40, ligesom der er taget betydeligt større hensyn
til de landskabelige værdier, idet den højeste del af bakkedraget er
holdt fri for bebyggelse. Modsvarende hertil bar man fra ejerside
tilkendegivet, at man med denne plan har strakt sig så vidt som over-
hovedet muligt i henseende ~j.l at b3grænse udstykningen, hvis udstyk-
ningen skal kunne gennemføres økonomisk, og at man derfor, hvis udstyk-
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ningsprojektet ikke kan godkendes i store træk, som det foreligger~ må
kræve sig tilkendt erstatning.

Det er oplyst til sagen, at ejendommen ligger udenfor de af
Asnæs kommune foreslåede udlagte sommerhusområder. På den anden side
har sognerådet på et tidligere tidspunkt godkendt udstykningen, hvorhos
det er oplyst, at sognerådet ved forhandlinger om fastlæggelse af som-
merhusområderne udtrykkeligt har tilkendegivet, at man derudover ville
stå fast på de tilladelser,der tidligere var givet, f.s.v. ang. områ-

e
e

der, der ligger udenfor disse, herunder den af nærværende kendelse om-
fattede ejendom.

Med henvisning til det foran om det foreliggende købetilbud
på ejendommen anførte samt yderligere til, at det som led heri er af-
talt, at den nuværende ejer skal have en ikke nærmere oplyst andel af

•

den ved det forventede salg af de udstykkede parceller fremkomne for-
tjeneste, har man fra ejerside påstået sig tilkendt en betydelig ersta~
ning, såfremt ejendommen fredes,eller udstykningen ikke godkendes.

M.h.t. selve fredningspåstanden finder nævnet, at det pågæl-
dende område på grund af sin landskabelige egenart, storslåethed og
skønhed er af en sådan art, at det - herunder også set i sammenhæng
med, at bakkedraget omkring Høve som helhed stort set er uberørt af
sommerhusbebyggelse - bør sikres bevaret som det nu henligger, og be-
stemmer derfor, at dette vil være at status quo frede i overensstemmel-
se med fredningspåstanden.

Den ejeren for iværksættelse af fredningen tilkommende erstat-
ning findes efter alt foreliggende at kunne fastsættes til 50.000 kr.,
og nævnet fastsætter den herved til dette beløb.
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Den tillagte erstatning udredes med 3/4 af statskassen og
1/4 af Holbæk amtsfond og de i amtet beliggende købstadkommuner, dog
at nævnet vil finde det rimeligt og passende, at statens andel fo~-
højes til 9/10, jfr. naturfredningslovens § 17, stk. 2."

Konklusionen er sålydende:
"Den af Danmarks Naturfred!lingsforening fremsatte frednings-

påstand m.h.t. ejendommen matr,nro 7~ og 7e, Høve by, Asnæs sogn,
gennemføres som foran bestemt."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19. stk. 3.

Da Overfredningsnævnet, som den 28. november 1963 og
senere har besigtieet den p1g~ldende ejendom, kan tiltræde det
i kendelsen anførte, vil denne væreat stadfæste.

Et kort nr. Ho 125, visende de fredede arealer, der ud-
gør ca. 12 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s~
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den

13. maj 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr.nr.
7s.., 7e, Høve by, Asnæs sogn: "Høve Nrøllegård1'? stadfæstes.

I erstatning udbetales til gårdejer Stig Andersen, Høve
Møllegård pr. Asnæs 50.000 kr. med renter 5% p.a. fra den 13. maj
1963 til betaling sker.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Holbæk amtsfond og de i Holbæk amtsrådskreds beliggende købstad-
kommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling.

Udsk~iftens rigtighed
be}~Tæftes

-t,m,;! "'_1"',( El
,~/~/ j ~.... ~-t........
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~ FREDNINGSGRANSE

r Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 20.3.64.

By: HØVE -

Sogn: ASNAS

Plan nr. Ho.125
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Mtr.nr. 7c og 7e Høve by, Asnæs sogn. A n m e l d e r:

Stempe1- og gebyrfri j h.t.
Naturfredningsloven.

Fr. j. nr. 81/1960 jfr.-
37/1962.

KENDELSE..~-----------...~-
vedrørende

en del af "Vedd inge Bakker": mtr. nr. 7c og
7e Høve by, Asnæs sogn, "Høve Mø11egaard",

afsagt den 13/5 1963.

ClIERE, FULL5"! UD \ <::> FN k. A ~ "3:. \ /-::, ~ '1 G ~
Ved skrivelse af 11/8 1960 har Danmarks Naturfredningsforening rejst

fredningssag m.h.t. et nærmere angivet ~mråde af Fårevejle og Asnæs kem-
muner omfattende og almindeligt betegnet som"Veddinge Bakker;' med det for...
mål at bevare status quo.

Under fredningspåstanden ligger blandt andre ejendomme i Høve for-
nævnte ej endom.

Fredningspåstanden er sålydende:
"l. Formål:

Formålet med fredn ingsbegæringen er a t bevare det karakteristiske
og særprægede landskabsområde, der strækker sig fra øst for Ordrup o~r
Veddinge til Høve, hvor det afsluttes med det kuperede landskab øst for
Høve Stræde, i den form og karakter, hvori det i dag henligger.

Fredningen baserer sig på :5 elementer i landskabet, æls selve de
stærkt kuperede og i mange henseender enestående geologiske fermat1oner,
dels det nødvendige forterræn, hvorigennem bakkeformationerne opleves af
dem, der færdes -på vejene omkring dem, og endelig en del områder, hvor
udsigten fra arealerne, dels mod nord og nordvest udever strand- og
fjordlandskab, dels mod syd og sydvest ind over det åbne frie landskab,
er særlig storartet.

Det er ikke formålet at lægge hindringer i vejen for en landbrugs-
mæssig eller lignende udnyttelse som hidtil, men formålet er alene at be-
vare landskabets helhed og karakteristiske storhed mod overdreven udstYk_
ning, bebyggelse og de deraf følgende foranstaltninger.
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