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FREDNING l STORSTRØMS AMT
F~.j.nr.:

F.N. j. nr.: 145/64

D.F.N. sag .,r.:

12-4-1971 lokalitet: Matr. nr. 5~. sE. og 58
Karrebæk by og sogn

RECi. NR. 3,g&,1
Kommue: Næstved 373 ----
G.f-Nd: ~/t-/.z. ,. Sø· tn/Iu..ge .

,.

'"
Bro".! .•

FJ O R IJ
l : 20.000

Areal: Interessezone: I16 ha

ledet:

Formal:

Deklaration 3. december 1965

Bevarelse af strandeng.

edhold: Arealet bevares med dets nuværende karakter af strandeng og må kun benyttes
til permanent græsning eller til høslæt.
Arealet skal stedse friholdes for enhver bebyggelse, herunder også landbrugs-
bygninger.
Den på matr. nr. Se værende skræntbevoksning skal opretholdes som løvskov
således. at der 50; foryngelsestræer kun anvendes bøg og eg .

•Ejer:
Pataleret:

Salto Gods
Fredningsnævnet

Henvisning: 373 - 4, 373 - 6 Reg. nr. 373 - s
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REG. NR. ,3cf6'/
Matr.nr. 5 ~, 5 c oe 58 Karreb~k by og sogn. ~~J

Fremlagt til frednin!spretokol1~ " .

'or Sorø Amt den 2ZIy- /10'6 I

Anme Id er: OyreborJ J..'J Cii8
Predningsnævnet for Sorø amt,~ ~ -(J-~,-"" 3 r.r.c 19f'r~8tJV:*-.Ul.Ov

Slagelse.

Stempel- og gebyrfri.
~fW4(p aF ~d-~ -
-~~~-&r'

I

TIE K L A R A T ION.
"
I
I

I

Underteenede ereve C. A. von Plessen, Saltø, deklarerer
I

\

herved forpligtende for mig og efterfølgende ejere af matr.
nr.ne 5 ~, 5 S ae 58 Karrebæk by og sogn følGende:

Det p~ vedhæftede kort skraverede areal - bestående af

) hele watr.nr. 5 2,., den nordliGste øst for Karrebæksminde-
N~stved-vejen beliegende del af matr.nr. 5 ~ ae den 0stligste
del B.f ma tI'.nr. 58 - bevares med dets nuværende karakter af
strandeng og må alene benyttes til permanent ~ræsning eller

•
til høslæt. Arealet skal sted8e friholdes for enhve~ bebyg-
gelse, herunder også landbruesbygnineer. Den på matr.nr. 5 S

værende skræntbevoksning opretholdes som løvskov, og således
at der som forynfelsestræer alene anvendes bøg og eg.

Der ydes herfor ineen erstatning af det offentlige, men
forpligtelsen er råtaget efter overenskomst med landbrugsmini-
steriet, der samtidig har tilbudt at oph~ve den på matr.nr.
5 S. Karrebæk by og sogn værende fredskovspligt og indskrænke
den på matr.nr. l ae Saltø hovedgaard, Karrebæk soe;n-,'værende
fredskovspligt, således at fredskovsdeklaration lyst 20. de-
cember 1956 på matr.nr. 5 S. kan aflyses og det i den anledning

II) stillede depositum frigives, medens fredskovsdeklaration lyst

af matr.nr. l ac.
Sorø F. /lf S 119 67'

16. maj 1951 'kan aflyses forsåvidt angår en nærmere aftalt del
{Li?

adSkønt. ~{}~J



De med de nævnte deklarationers ophævelse, henholdsvis e
ændring og tinGlysning heraf forbundne udeifter afholdes af

Nærværende deklaration becæres for min regning tin[lyst
på matr.nr.ne 5 ~, 5 Q og 58 Karrebæk by og sogn med prioritet
forud for al pantegæld og med respekt af nu lyste servituter
og andre byrder og med fredningsnævnet for Sorø amt som påtale-
berettiget.

e-
p.t. Lindholm pr. Ros- , den Jt?Marts 1965.

kilde
for Grev~ C.A.M.H.E.Plessen ifølge\fUldmagt:

~ ',- \~..J(Q..(~ (~-,t{-0--/~~i(~II-':;) -~._~c':'~--0 CJ (L~'i.(/ ~~ .
...--Carl lenå'greve~Ohell Plessen •

Tiltrædes.

~\NDBRUGSlliINISTbRIET, den l. november 1965.

Henny Bloch-Nipl,,!,"
eksp.se«r .• Tiltrædes.

FRED1\fINGS1'JEVNET :b'OR SORØ AMT.
Slagelse, den l'l· q. 1965.

~.~
rt. Johs. Vyreborg.

formand.

§ ~kr.
§
§ '\4 l : -

§ 14 II : -

I df t i d~qbog"JO for rettenn ør .-~
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UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Den 2. august 1999 kl. 14.00 afholdt fredningsnævnet, bestående af formanden,
dommer Ulf Andersen, det amtsvalgte medlem Verner Larsen og det kornrnune-
valgte medlem Bjørn Falck-Petersen, besigtigelse ved krydset Skælskørvej-Karre-
bækvej, Næstved kommune.

REG.Hl:) 'b lo\ .00·
Der foretoges:

Fr.s. 13/99 Ansøgning fra Storstrøms Amt om
dispensation fra fredningsdeklaration
af 3. december 1965 til etablering af
rundkørsel på matr. nr. 5 d og 58
Karrebæk by, Karrebæk.

Mødt var:

Storstrøms Amts Natur- og plankontor v/Frederik Cordes,
Storstrøms Amts Vejkontor v/afdelingsleder Hans Christian Plejdrup og ingeniør
Knud Steen Jørgensen,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Harald K. Hansen og Poul Ni-
elsen og
Næstved kommune v/afdelingsleder Jean-Pierre van Tittelboom.

Der fremlagdes :

- brev af 14. juni 1999 fra Storstrøms Amts Natur- og plankontoret,
- brev af 22. juni 1999 fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for

Næstved,
- notat af 28. juni 1999 fra amtets vejkontor.

Hans Christian Plejdrup og Knud Steen Jørgensen gennemgik på vejkontorets
vegne projektet, og oplyste i den forbindelse, at rundkørslen ikke ville berøre den
del af det fredede område, som lå syd for den eksisterende dobbeltrettede cykelsti.
Vejkontoret havde intet at indvende imod et krav om at midten af rundkørslen blev
beplantet med hvidtjørn og slåen, som foreslået af Danmarks Naturfredningsfore-
ning . Derimod ville Danmarks Naturfredningsforenings belysningsforslag med 1
mast i midten og 3 master ved indfaldsvejene, d.v.s. ialt 4 master, være ganske u-
tilstrækkelig til at opfylde de trafiksikkerhedsmæssige krav til belysningen i en
rundkørsel, særlig når der skulle tages hensyn til, at området ofte var udsat for
tågedannelse. En lysmast midt i rundkørslen ville i givet fald skulle være mindst
15 m. høj og være udstyret med 5 armaturer.

Harald K. Hansen redegjorde for Danmarks Naturfredningsforenings synspunkter
med henvisning tillokalkomiteens brev af 22/6 1999. Såfremt der i rundkørsiens
midte skulle plantes et enkeltstående træ, burde dette være et egetræ og ikke som
foreslået af amtets Natur- og plankontor et bøgetræ, idet et egetræ ville passe be-
dre til beplantningen i området.

Frederik Cordes anbefalede på amtets vegne, at der blev meddelt dispensation fra
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fredningsdeklarationen, gerne med vilkår om, at beplantningen blev udført med
hvidtjørn og slåen og således at der i rundkørsiens midte blev plantet et enkelt
egetræ. Han bemærkede, at kun 70 - 80 m2 ved Skælskørvej af det projekterede
anlæg ville berøre fredningen.

Jean-Pierre van Tittelboom bemærkede, at Næstved kommune kunne anbefale
projektet, idet man dog principielt gik ind for at der blev opstillet færrest muligt
master, hvis dette trafiksikkerhedsmæssigt var forsvarligt.

På amtets vejkontors forespørgsel gav samtlige rnødende ankeberettigede ankeaf-
kald f.s. v. angår projektets jordarbejder.

N ævnet drøftede sagen og var enige om, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, at meddele dispensation fra fredningsdeklarationen, lyst den 3. december
1965, til at etablere en rundkørsel på matr. nr. 5 d og 58 Karrebæk by, Karrebæk i
overensstemmelse med medsendte tegninger og beskrivelsen. Beplantningen i
rundkørslen skal ske med egnskarakteristiske vækster i form af hvidtjørn og slåen.
I rundkørsiens midte skal plantes et solitært egetræ.

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

Ulf Andersen
formand

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myn-
digheder m.fl. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,
4760 Vordingborg.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Det bemærkes dog, at der
er givet afkald på klage for så vidt angår jordarbejderne. Er klage iøvrigt iværksat
rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre naturklagenævnet bestemmer
andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 6. august 1999.

~nd~
fmd.
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