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PROTOKOJ..L:.r: FOR FR .. D. L. GS~ILVN":::T FeR. so~:li '"

År 1958 den 21' maj foretogse på formandens kontor
sag: Sorø f. 23/57: Ophævelse af fredning af en vanding med

klokkefrøer på matr. nr. 15 og 9a, Enø by,
Karrebæk eogn .

Ler fremlbgdes s~gene bilag l - A, hvoraf freffigår, at nævnete
amtsvalgte med:e~, lokale medlem samt naturfr~dningsråd~t er enig i

ophævelse af fredning ef en vanding med klokkefrøer på matr. nr. 15
og 9a, Enø by, Karrebæk sObo, fordi Vancin[sn er udtørret.

ua også undertegnede ~ormand er enie 1 ophævelse af nævnte fred
ning, vil aer.ne være at ophæve.

T h i e r a g t e s:

Den en vanding ~ed klokkefrøer på matr. nr. 15 og 9a, Enø by,
harreb~k Eogn, pålagte fredr.ing ophæves.

Uaskriftens rigtighed bekræftes .

m•
• den 5' april 1961.
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Afskrift.
REG. NR. /030

Matr.nr. 15 af Enø, K~rrebæk
0. Flakkp~jerg Herred.

($.;' -1:::-;--:1 14-12 .il. .1'v'?1.
_ _ IS 12 - ili .11/ 1/.

J..nmeldtaf:soer.,
ds

FTedningsnævnet for Sorø amtsrådskre
c/o dommerkontoret, Ringsted.

FRE1)NINGSDEKLARATIm~ •

Underteenede gårdejere Johannes Frederik Jensen, Frederi~
Nielsen, Jørgen Klausen, Hans Chr. Jørgensen, Anna Marie Jørgensen,,

Robert Simmelhag og Chr. E. Hansen, Enø, som i fællesskab ejer
Enø overdrev med tilhørende øer, tilsammen matrikuleret som nr. 15
af Enø, Karrebæk sogn, 0. Flakkebjerg herred, bestemmer herved med
bindende virkning for os selv og fremt~dice ejere, at denne vor
fælles e j endom herefter skal være fredet efter ne.denstående bestem-
melser, således at den nuværende smukke og uberørte natur fnr stedse
kan bevares.
l. Fraset b:,ening af,vedligeholdelse af diger, veligehold~lse af den

eksiRterenne vanding og afhentning af strandsand til eget brug,
må der ikke foretages jordarbejder på arealet, hverken bortgravning,
opfyldninG af sænkninger og vandhuller eller plane~in8. Store sten
må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.
Lodsejerne forbeholder sig dog fuld frihed til at foretage inddæm-. .dræning'
ning/og pløjning af den på medfølgende kortbilag ikke skraverede
del af arealet. '4~~~'/ 11~)3:

2. arealet må ikke beplantes, og det på medfølgende kortbilag skravere-. -
de areal må ikke p~es op eller gøres til genstand for nogen anden

• '.. Cl

behandling, hvorved det nuværende plante- og dyreliv kan lide
skade. (Detbemærkes i denne forbindelse, at vi, hvad angår bestanden
af klokkefrøer, fortsat henholder os til den i 1946 gennemførte fred-. ,

ning). Udnyttelsen skalfremdeles ske ved græsning. Tørveskrælning
4 fØ· .. .... . " ......

skal dog kunne finde sted uhindret. Af hensyn tilbevarelsen ocx og
den naturlige fornyelse af det på områdets sydøstlige del voksende
krat kaldet stubbene skal en trediedel ad gangen af det pågældende
område ved et hegn kunne holdes midlertidigt uden for grænsningen;



..~) ~ ...f •.~)'""- J~;.... ~ ...~i·
••• ",... < '.c i

men der skal ikke påhvile ejerne nogen.pligt til at afhold~
udgifterne ved et sådant hegns opsættelse eller VedligehOldelse.tIt)
Inden for indhegningen skal bevoksningen om nødvendigt kunne op-
hjælpes ved plantning af de samme arter af træer og buske, som
i forvejen findes.

3. Der må ikke på arealet placeres nogen art af bebyggelse, skure,
boder, hæs, master eller lignende skæmmende indretniriger, fraset
at der efter fredningsnævnet s godlCend'else af udformning og belig-
genhed skal kunne opføres et 'læskur for krea turerne. Tel tslagni.

l

må ikke finde st'ed, og der må ikke fændes bål i eller \red stl.bbehe.
4. Lodse jernes' frie jagtret på hele arealet berøres ikke af denne •

deklaration.
Demne deklaration bliver at forelægge for fredningsnævnet

ofor Sorø amtsrådskreds til godkendelse og tinglysning uden udgift for
ejerne.

Påtaleret i henhold til deklarationen tilkommer ejerne,
fredningsnævnet'og Danmarks Naturfredningsforening - hver for sig eller
i forening.

Enø~ januar 1953.
Johs. Jensen. Rich. Jør~ensen. t'Chr. Hansen. R. Simmelhag.
J. Clausen. Fr. Nielsen. Hans Chr. Jørgensen.
Foranstående deklaration godkendes.
Fredningsnævnet for Sorø amt, den 20/3 1953. ."

P.n.v.
Urban pe'tersen.

t.""'tAdført i dagbogen 'for retskreds nr. 21, Næstved °købstad
den 3. juni' 1953.

ID. v.,

Lyst tingbog nr. 189 Akt. skab I nr.

Rich. Jessen. L.

Udskr.iftens rigtighed bekræftes.FREDNINGSNÆVNET -
FOR , den 13. juni 1963.

SORØ AMT ? 0- _,
·S l,. A .() E L S E .--'.. - '-:)

. '-~~"'. ~"")-" ...... ..
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I,A\,. Afskrift.

Matr. Nr. 15 af En~by, Karebæk Sogn.

Fredningsdeklaration.

Undertegnede Anton Klausen, Chr. E.Hansen, Johs. Jensen, Ricard
Jørgensen, Hans Chr. Jørgensen, Frederik Nielsen og Robert Simmelhag
som Ejere af Enø Overdrev bestemmer herved med bindende Virkning
for os og senere Ejere W at den paa vor Th~vnte Ejendom værende
nedenfor omtalte Lokalitet skal være fredet af Hensyn til den paa
denne forekommende sjældne Klokkefrø paa nærmere Betingelser:

Bn Vanding beliggende l~ge neden for Overdrevsgaarden, mat ri-
kuleret som Matr. Nr. 15 af Enøby, saaledes at den ikke afdræ-
nes, opfyldes eller forurenes. Ejerne skal dog fremdeles have
Adgang til at benytte Vandingen som Hidtil, ligesom det skal være
dem tilladt at foretage fornøden Oprensning.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa Ejendommen.
Paataleret tilkommer Ejerne , Naturfredningsnævnet for Sorø

lUntsraadskreds og Naturfredningsraadet hver for sig eller i Forening,
Enø, den 31' Maj 1946.

Chr. Hansen. Johs. Jensen. Robert Simmelhag. Ricard Jørgens el
I

Anton Klausen. H.C.Jørgensen. Fr. Nielsen.
Til Vitterlighed: Marie Jensen, Frøken, Røde Hus, Enø.

Eline Jensen, Frøken, Røde Hus, Enø.



DEKLARATIONER>



:.'
!) ,I.'
I\.J

Afskrift.

Matr.Nr. 9a Enø By, Karrebæk Sogn.

Fredningsdeklaration.

Undertegnede ehr. E. Hansen som Ejer af Overdrevs ~8a~'den,
Enø pr. Karreb~ksminde, bestemmer herved med bindende Virkning
for mig og senere 3jere, at den paa min n~vte Ejendom værende
nedenfor ~mtalte Lokalitet skal være freda~ af Hensyn til de paB
denne f,Jrekomne s jældne Klokkefrøer pas næI'mere Betingelser:

En Mergelgrav beliggende ved Nordsiden af Vejen ~il Over-
drevsEa~rden omtrent midtvejs melLem denne og Klintegaarden ma-
trikuleret som Matr.Nr. 9a af Znøby, saaledes at den ikke afdf'ænes,
opfyldes eller forurenes. Ejeren skal dog fremdeles have Adgang til
at benytte Mergelgraven som hidtil, li[esom det skal v~re ham til-
ladt at foretage fornøden Oprensning.

N~rvÆrende Deklaration vil ~ære at tinglyse paa Ejen-
dommen.

Paataleret tilkommer 3jeren, Naturfredningsnævnet for Sorø
Amtsraadskreds og ~aturfredninf,sraadet hver for sig eller i Forening.

Overdrevgaarden, den ?9.Juni 1946.
Chr. Hansen.

Til Vitterlighed:
Kirstine Dahl, 'Jverdrevsgaal'den.
~inar Kjær, ~edhj~lper, Overdrevs~aard, Enø.
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T i l p 1 a n t n i n g s d e k l a r a t 1 o n
--~---~-~---~--------------~--------~~~---~----

Underskrevne ejere af den fra matr.nr. 6 a
EnØ by Karrebæk sogn ifølge betinget skØde lyst den 7/5 1965 ud-
stykkede parcel pålægger herved for os og efterfØ18ende ejere
fØlg~nde servitut for den del af matr.nr. 6 a, der 1 henhold til
kommunens disposit1onsplanforslag. samt udstykningsplan for ~tr •.......
nr. 6 a'at 8/10 1965 er betegnet: n grønt område n eller parcel
151 :

Omkring det i parcel 151's Østlige ende
beliggende ,yandhul, .~kal der af~-hensyrit:t:l dp.n 1. van(3,hull~t. v~en- I

de klokk~rrØbe5tanå rorp.tagps bpplantning, sålede~ a~ areal~t
",

nærmest vandhullet i en afstand af 5 m fra bredden bibeholder
s1n naturlige vegetation af græs og urter.

Arealet på vedlagt e skitse kaldet område l
beplantes med Rosa rugosa sact 5 - 6 spredtstående sandtorn. Plant
afstand 1,00 x 1,00 meter. Arealet på skitsen kaldet område 2 be-
plantes med b~andet bevoksning af forskellige buske og lavt-
voksenåe træer i henhold til vedlagt e liste. Planteafstand 2,00 x
2,00 meter.

IØvri&t tilplantes parcel 151 med spredte.
runde eller ovale.grupper ( ca. 15,00 x 20,00 - 25,00 meter) af
forskellige buske og lavtvoksende træer i henhold til ved~agte
liste:,lanteafstand 2,00 x 2,00 meter.

Resten af parcel 151 udlægges med græs.
T1lplantningen skal være tilendebragt senest

1/12 1968.
Tilplantn1ngen og eenere vedllgeholdelaesar-

MOD!~Gr.r .beJder botales ar ejerne indtil UdstYkninge~ ~F~.a1~ttet~ .~vor-
etter grundeje'rforeningen overta~er vedl1~~~Jn:O ,',,'-,:'

~ui01~1J,AMr""'!""t '
J II ~~~;y.....
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.1 ~al.p~tepld. Dekl~at1oDen relak.erer, nAr -wtlt;rJcn1ngen er .

i ~apprOb.r~t. aamt11ge parceller alene med undtagelse ar den loran
..omtalte .,Parcel nr. 151•

........- . • - -ø. l~· '"" ..... ',.. ;~ ! ~~:.::. I;"'::: ~ •

'.
KØbenhavn, den 21/10 19~6

41

••

Ean:; 1:. Roe,storr!" AIS
1!1. ~eneralfu1d~aGt

Bent :;alonon~en

Til vitterlighed om underskr1tternes ægthed,
dateringens rigtighed o~ underskriverne s myndighed :

B. ~!ern(:r
lrs.

Bredgade 33, K.

Til~:-ædes.
:redningsneynet ~or So:-p ant
Sla.:;else/}den,25. o~,:to:,er19G6

\\D~'reborb•

-, Uden at påtage mig nogen personlig forpligtelse
meddel-?r jeg ær-led tilla·:ielse til, a:; dok"!.l=.entet
lyses.

lY' • ,
... ~ ...

Næs~ved 7/11 1966
; Jørgen Clausen

vitterlighed so~ fore~ ..
Carl C. Clasen,
sagfører, N~stved.,

_.
'-il; .............
X ,....•Iti-I~I...... ",'S. Jt........._

,.,O~TÅGE1 .; .:-. ,.:;-.
2 7 FEB. tSJ

STORS~~~··s
I ··"11 A' ..•• •J. nr. . .1 ,.)
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Liste over buske oe lavtvoksende træer •• om toreslås anvendt yed
tl1plantn1ngen at parcel 151 :

I

Benved (Euon~us racemosa)
Druehyld (Corylus avellana)
Hv1dtJØrn (Cratægus oxyacantha)
Hægebærtræ (Cerasus padus)
Kornel (Cornus sangu1nea)
Kvalkved (V1burnum opulus) el. UlfsrØn.
L1guster (Llgustrum vulgare)
Slåen (Prunus sp1nosa)
Syren, alm. (Syrinca vulgar1s)
TØrst (Rhamnus trancula).
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Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 2 APR. 1S2D
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

tt Ar 1990 den 30. marts foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen
Fr.s. 22/90 Ansøgning om dispensation fra den

pA matr. nr. 6-a Enø by, Karrebæk
sogn d. 31/10 1966 tinglyste til-
plantningsdeklaration til at erstat-
te Rosa rugosa med andre buske.

I
Der fremlagdes:

- ~nsøgning af 5/3 1990 fra biolog KAre Fog.
- Erklæring af 20/3 1990 fra landskabskontoret hvorefter det ansøgte

anbefales.
Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer, hvorefter det indstilles,
at det ansøgte imødekommes.

•
Da nævnets formand kunne tiltræde disse indstillinger, meddelte

nævnet dispensation fra ovennævnte deklaration til det ansøgte.

Ulf Andersen.
fmd. /BK

ldtlninisteriet
Bj{ov- og Naturstyrelsen
J.nr.8N \ ~ \ \ \ 5 -oCHS

Akt. nr. '-
Frem-



•

sendes idet udskriftens rigtighed bekreftes.
Nævnets efgøreIse ken inden 4 uger efter denne skriveIses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, ef den, der har begæret fredningsnævnets efgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgø-
relsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 30. marts 1990.

~An~
fmd.

I Udskriften er sendt til:
Biolog Kåre Fog, Løjesøvej 15, 3670 Veksø,
Næstved kommune, Rådhuset, 4700 Næstved,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks ~aturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.

Nyk. F.,

.' ,"
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