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FREDNINGSNÆVNET>



FeY. j.nr.:

F. N. j . nr.:
O.f.N. sag nr.:

fRED~J~N'G I STORSTlR0iV1S A~lT
REG.HR.-J-U+&-10-9-1971 Lokalitet: Toreby Skov

18/1951
Kommue: NykØbing F. 369

l 20 •.000

Areal:

~edet:

Interessazon 8: I

Deklaration 18. juli 1952

ejwmål:

Indhold:

Bevarelse af egetræer i Toreby Skov.

t

I
l,
,~
'I

Egetræerne og egegrupperne fredes således, at de ikke må fælde9.' topskæres, un-
dergraves eller på anden måde udsættes for behandling, der kan føre til deres
Ødelæggelse eller forringelse.
Der skal ved passende udhugning i skoven drages omsorg for~ at de fredede træ-
er ikke kvæles eller skygges ud af opvoksende ungtræer.
Grenkapning eller fældning - såfremt det bliver nØdvendigt på grund af træer-
nes sygdom eller alder - må kun ske i ·samråd~ med statens tilsynsførende med
de private skove og efter forelæggelse for fredningsnævnet.

\_~
Ej~,:
Pi.yral øre!:

Det Classenske Fideicommis
Fredningsnævnet

369 - 5, ·369 - 7, 369 - 8 Reg. nr. 369 - 6



le
F.P.U.j.nr.:

F.N. j. nr.: 18/1959
o.F.N.sag nr.:

FREDNING I STORSTRØMS AMT
10-9-1971 Lokalitet: Stengærder ved F1intinge Byskov

Kommue: NykØbing F. 369

[
: 20.000

Interessezone : I

Deklaration/8. juli 1952

Bevarelse af stengærder.

Indhold: Stengærderne skal bevares i deres nuværende tilstand og må ikke nedbrydes
eller beskadiges ved fjernelse af eller hugning i de deri værende sten, li-
gesom de hverken helt eller delvis må tildækkes.
Der må endvidere ikke opfØres nogen bebyggelse eller anbringes master, sku-
re, boder eller andet, der kan virke skæmmende indenfor en afstand af 15 m
fra stengærderne.
stengærderne må ikke gennembrydes, medmindre det er nØdvendigt for markernes
drift.

~Ic,~ r' ~/~,
I.rll - !!I .,vt/.' N'1/tb6, l~~-

//~~

Ejer: Det Classenske Fideicommis
Påtaleret: Fredningsmævnet og Danmarks Naturfredningsforening

U.._.. icninn· 369 - 6, 369 - 7, 369 - 8, 369 - 9 Reg. nr. 369 - 5



FREDNING I STORSTRØMS AMT
r p ~_ nr.: 10-Cl-1971

r N. j. nr.: 18/1959

O.EN.sag nr.:

Lokalitet: stengærder ved Fuglsang og
Priorskov samt Øen KejlsØ

Kommue: NykØbing F. 369

R II E /J •''" I ~r (; h'

l :40.000

Areal: Interessezone: I

Deklaration/B. juli 1952

FAal:

Ir_lOld:

Bevarelse af stengærder.
Bevarelse af KejlsØs dyre- og planteliv.

,.
Stengærderne skal bevares i deres nuværende tilstand og
ler beskadiges ved fjernelse af eller hugning i de deri
stengærderne hverken helt eller delvis må tildækkes.
Der må endvidere ikke opfØres noqen bebyggelse eller anbringes master, skure,
boder eller andet, der kan virke skæmmende indenfor en afstand af 15 m fra sten-
gærderne.
stengærderne må il~ke gennembrydes,
drift.

må ikke nedbrydes el-
værende sten, ligesom

medmindre det er nØdvendigt for markernes

KejlsØ fredes således, at
under fuglenes reder, æg
Afgræsning er som hidtil

det på Øen
og unger.
tilladt.

værende dyre- og planteliv bevares, her-

E,e:
Pataleret:

Det Classenske Fideicommis
Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening

Henvisning: 369 - 5, 369 - 6, 369 - 8 Reg. nr. 369 - 7
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. ,i
. ""~ af deklarationen, forinden den efter samråd med den tilsynsførende Skov-

rider for de private skove i Maribo StDr.t iværksættes, skriftlig slæ-l. fore:

lægges fredningsnævnet, der ifølge deklarationem '1. det hele er påtaleberet- I

tiget med hensyn til de under deklaratione~ hørende fredninger.

Fredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds Itykøbing F.,den 8.;1~ 1:95:

1( •,
..'/
'j

-l
1

Indført i dagllrogenfor retskreds nr. 29, sa.:JkfIb1i.ng
køh1ia..d .. v•• den 18. åJul1 1.952.
Lyst.Tingbg:Bli. Fugl- Bl. l Akt:SkabJC Nr. 357.

sang DIlefl.
hovedgaard

Engberg
cst • / .

Afgift: § Lov 140-'37
§ 33

§ l4~~: 2 kr.
Retskreds nr. 2g

. Sa.:xkøbing køltstaal
m•••

ial t 2 ler.

------------------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Maribo am.tsrådskreds, Nykøbing ]l'.,~_. den 31. juli 1952\
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Akt: Skab Nr.
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Na9.elSfi

Fredeae E9~r-ræ~r og Eq~9rl..Lppt:r

markeret he.rpaa med rodt
5u.nci.bTf

Hatr nr 1008

Toreby Skov, Toreby Sogn.
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Akt: Skab Nr.

REG. NR. /J'~O,

2

Fr~/Lev

•.. r dea .. ~tendc.·q~i- l77orker.ec

/1~.·naa /T7ed r(/Jd~ Lt.nier

"'ratr nr j og 2

ruoLsano tiov.-:daaard,- ~

IToreby Soqrz..
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• 'I REG. NR. //60

herpaa rrz~ct. rtJ)a~ tir/..z.er

Fred~c K'Jlsø v,'st
med .,-r;d farv~

LllLe.o fredet: y~ci 1JekloTCltt.on

FriorSko V fiovedgaard,

Toreby Sogn.
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01860.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01860.00

Dispensationer i perioden: 05-04-1954 - 30-01-2006
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REG. NR. /,~O 2;,
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U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGS'-OG KENDBLSES~ROTOKOL FOR
NATURFREDNINGSNÆVNBT FOR MARIBO AMTSRÅDSKRBDS.

År 1954 den 5. april eftermiddag kl. 4.30 mødte formanden
dommer Niels Bruun. Nykøbing F •• ved Fuglsang ~vlsgaard. hvor da foreto-

r-
Sag anBående anbringelse af en ens ret-
terstation og fremføring af højspænding:
master efter andragende J fra Nagelsti og
Omegns elektricitetsværk'ved Juglsang
avlsgaard og de fredede stendiger.

Der fremlagdes andragende fra Nagelsti og omegns elektrici-
tetsværk af 27. marts 1954 med l bilag.

ges:

Mødt var g~rdejer R. Lindquist. Iglebjerggaard; for andra-
gerne.

inspektør A ..AhrnUJ;lg....!UglSQ;518.
skovrider B. Holsøe. Sundby. begge for ej,eren.
montør Goldbæk

Det kommunevalgte medlem. entreprenør Georg Rasmussen var
ikke mød t.

Det p~~ldende areal besigtigedes. og en ensretterstation
som den projekterede toges i øjesyn ved Thoreby kirke.

I l. I

Som vist på den fremlagte skitse agtes stationen anbragt
nord for vejen fra amtsvejen til avlsgaarden noget vest for den der væ-
l .. , \

rende bevoksning (vejen til gravlunden) ,og det v~d deklaration lyst 18.
j • 'r j I \. \l -:: -.:-"'~. -.;;.....:.::..:..:.....-

juli 1952 fredede stendige. Denne fredning omfatter en br~mm& på.15 I

, 1\. • \'

meter vest for diget indenfor hvilken bræmme der ~kke må anbringes master.,
boder m. v.

I i \ . ~I..~~J [~j' J (,1 h

Stationen vil ikke være nogen prydelse. men når den og
, I til' <.: \ l.fi~::;).;I·,Jl)" ,:

masterne anbringes uden for den fredede bræmme. ligger sagen lldenfor. - " \'

fredningsnævmets forretningsområde. da der ikke fra ej.ren eller andre
J 'ønskes Ire-jstfredningssag.l6od ledningens føring vinkelret på diget c

120 iii nord for indkørsel svej,en fandtes intet at indvende fra de for lOds-

ejerne mødte repræsentanter. hvorfor tilladels~n meddeltes under forb~_

"



hold af tiltrædelse fra nævnets"øYrige medlemmer.

BruWl

Ar 1954 den 26. april fremlagde formanden dommerNiels Bruu

Nykøbing F., i sagen anbringelse af ensretterstation og høj- I
I

spændingsledning ved !Uglsang efter beg
'. ./." .

ring af Nagelsti ~lektricitetåværk

en skrivelse af ~2. april 1954 ommedd~lelse af den-ansøgte tilladelse

på beting~lse af, at såvel station som ledning holdes mindst 15 m fra

det fredede dige, og at der ikke ved ledningens overførelse over ste. I

I ' _ diget anbringes master i dette,

tiltrAd t af entreprenør Georg Rasmussen, Nagelsti, og am.tsråd smedlem,-- ,

carl H. Jensen.

Tilladelsen meddeltes s.d. til Nagelsti Ilektricitetsværk.

Bruun

Ar 1954 den,25. maj kl. 17 mødte formanden dommerNie~s

Bruun, Nykøbing F., på Fuglsang avlsgaard, hvor da foretoges:

Sag angående anbringelse af transforma.-

torstation og ledningsmaster.- Ændring

af den under 26. april 1954 meddelte
", ,,: dispensation.

Mødt var inspektør Ahrnung, der androg om, at ledningen

fra det nu rejste tårn føres i skrå linie til stendiget'ok således,

at der anbringes en mast umiddelbart inden for stendiget med en bardun

over dette ud i marken, alt for at undgå en del af de gener, som master-

ne medfører for jordens dyrkning. I,. l ~'

Formanden'udtalte, at der 'for1i1denj'fiJe~ln~inævnet kunne

tage stilling til spørgsælet, måtte foreligge ~t""~:Hftl:i:gt BiDdragende

omden ønskede ændring til trAdt af godsejerinde iru Neer~~d~: ,/

\ t" Inspektør AhI'll1mgoplyste, a t frU Ne'ergaard: ~'ver for ham

havde erklæret sig enig i den ændrede linieføring og loVea';' at indsende

et andragende som ønsket.

Uhåt.
Bruun. ,,1

Ar 1954 den 13. september eftermiddag kl.",4 afholdt
I" _I ~

fredn1ngsnavnet møde på Fuglsang avlsgaard. l I,

, l. ,_

" I : '

Mødt var formanden dommerNiels Bruun" Nykøb1JlgF.,



amtsrådsmedlem Carl H. Jensen, Bramsløkke, og entreprenør Georg
Rasmussen, Thoreby, hvor da foretoges:

Dispensation fra deklaration om fredni~
af stendiger ved FUglsang i anledning
af anbringelse af elektriske master.

Mødt var bogholder Knud Petersen, civi~ingeniør ~rum-Pe-
tersen, montør Go~dbæk og ~rdejer B. Lindquist.

Der fremlagde s andragendå fra fru Bodil Neergaard med
tilt~delse af Det Classenske Fideikommis.

....-.

Fredningsnævnet besigtigede linieføringen.
Fredningsnævnet vedtog at meddele den begærte dispensatior.

på vilkår, at ethvert fremtidigt spørgsmål om ændring af master og
linieføring forelægges fredningsnævnet og dettes skriftlige godken-
delse indhentes forinden sådant arbejde iværksættes.

Sluttet.
Mødet hævet.

Carl H. Jensen •. Georg RasmussenBruun.

Udskriftens rigtigned bekDBftes.
Fredningsnævnet for Maribo amtsråd skred s, den 25. oktober 1955.

~

Ir
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UDSKRIFT
af

FORHANDLINGS- OG DNDBLSBS:PROTOKOL Fæ
NATURFRJroNINGSN&VNBT FOR MARIBO AMTSR!DSKR&DS

År 1954 den 10. maj eftermiddag kl.",,3afholdt naturfrednings
nævnet møde i Fuglsang storskov, hvor da foretoges:

sag an~ende dispensatioæ fra frednings
deklaration lyst 18. juli 1952 vedrøren
de et ved.sognevejen gennem skoven stå-
end~ tlerhundr~d'rigt egetræ efter begæ
ring.af Maribo amtsvejinspektorat.

Nævnets m~dlemmer. var mødt, n~mlig,formanden dommer Niels
Rruun ..Nykøbing F., am.tsrådsmedlem Carl H. Jensen" Bramsl,økke~ og
entreprenør Georg Rasmussen, Thoreby. ,,

Bndvidere mødte a~tsvejinspektør Hovmand,Mad,en og civilin-
geniør Olsen, Nykøbing F., sognerådsformamd Chr. Marquardsen" Thoreby.,
skovrider Holsøe" Sundby, og for Danmarks NaturfredDdn~sforening køb-
mand Vilh. Sidenius, Nykøbing F.

Der fremlagdes
l skrivelse fra amtsvej- og vandinspektøren i Maribo amt
af 13. april 1954,
6 afleveringsattester,
l skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforen1Dg.

"l, ~Til stede var akterne vedrørende udvidelsen af vejen; hvol'-
under fredningsnævnets kendelse af 14. juli 1949 og over~~edningsn~v_
nets kendelse af 10. juli 1950, samt fredningsdeklaration lyst 18•
juli 1952.
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Bgen og de omliggende lokaliteter besigtigedes. og efter
endt forhandling optog fredningsnævnet sagen og afsagde straks sålyden
de
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Under hensyn til, at vejførimgen genne~ skoven er godkendt
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ved såvel fredningsnævnet s kendelse af 14. juli 1949 som overfred~. .

ningsnævnets kendelse af 10. juli 1950, findes det, uanset at der
ikke ved næ~ets kendelse mAtte være taget stilling til de enkelte
langs den projekterede vej værende fredningsobjekter, derunder det
her .under sagen omhandlede '.g~træ, og uanset at ævnte egetræ er
indbefattet under den den 18. juli 1952 lyste fredningsdektaration.
at den ved sidstnævnte deklaration Skete fredning af egen ikke bør I

være til hind_r for gennemførelsen af det projekterede og af fred-
ningsmyndighederne godkendte vejanlæg. hvor~

e r a g t. e s: ' "I

,
I

Fredningsnævnet meddeler for sit vedkommende tilladelp'
til, at den ved deklaration lyst 18/7 1952 fredede gamle eg ved
sognevejen i Fuglsang storskov fældes og fjernes.

sagen sluttet.
Mødet hævet.

Bruun. carl H. Jensen. Georg Rasmussen.
------------- l .. , \ •• \.~J 1I101~.~'J I

U~skriftens.rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Maribo

. '. II .. i. ~~. !. J

oktober 1955,
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FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
_ Kirkelorvet 16 Modtaget i

~;:05~~~;~~~org qkov. OP.' Naturstyrelsen
Telefax 55 361710 , ",.,"",,'1l-r 3 t JAN. 2006

§C,kU~~f~~\~~L,

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Mandag den 30. januar 2006 foretoges af formanden, dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 23/05 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 8. juli 1952 om bevarelse af
stengærder ved Fuglsang og Priorskov og øen Kejlsø til gennemhrydning af 2 stendiger i en
bredde af ialt 7 meter svarende til adgangsvejens bredde og 1 meter rabat ihver side .• Der fremlagdes :
Brev af 9. december 2005 med bilag fra Bascon A/S.
Brev af 3. januar 2006 fra lokalkommiteenaf Danmarks Naturfredningsforening i Nykøbing
Falster.
Brev af 17. januar 2006 fra Storstrøms amt, sagsnr. 06-000095.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne til træde det ansøgte, gav
nævnet under hensyn til oplysningerne om baggrunden for
ansøgningen dispensation fra ovennævnte fredningsdeklaration
til at gennembryde de fredede stendiger, som ansøgt. Det er en
betingelse, at den eksisterende adgangsvej ud for Ko-allen
lukkes, og at diget på dette sted genopbygge s , således at det
fremstår i ubrudt linie frem til den nye adgangsvej. Sten fra
de nye gennembrud skal bruges til at genetablere diget.
Genopbygningen af diget skal ske efter amtets anvisning.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen
formand

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskyttelses-
lovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16,4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.

Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et

51\),:::>- /2 1- O OOCo~
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gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Fredningsnævnet for Storstrøms amt den 30. januar 2006.

t\nt~
formand

Udskrift er sendt til:

Bascon A/S, Gentoftevej 35, 2820 Gentofte.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Nykøbing Falster, c/o Sven
Thorsen, Tjæregade 11, 4800 Nykøbing Falster
Nykøbing Falster kommune, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing Falster.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Iver Castenschiold, Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing Falster.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby .
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