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l512 m sv l : 20.000

Areal:

Fredet:

• Formal:

• Indhold:

1,6 ha Interessezone: I

Deklaration 23. juni 1964

Bevarelse af engarealer langs Susåen og Kobberbækken. (RØnnebækken)

De lave engarealer samt skrænter langs Susåen og udmundingen af ~obberbækken
skal søges bevaret i deres nuværende tilstand, og der må på arealerne intet
foretages, der varigt ændrer arealernes karakter.
Arealerne må således ikke bebygges eller inddrages til have eller andre dyrk-
ningsformål, ligesom der ikke må anbringes hegn, master eller lignende.
på arealerne må ikke henkastes affald, anbringes fyld eller lignende.
-Den på skrænterne værende bevoksning må ikke beskæres, men skal fortsat have
lov at vokse frit som nu. Skulle der vise sig grunde til at forny eller sup-
plere bevoksningen, er Næstved kommune berettiget til at foretage sådanne ar-
bejder.

e) Ejer:
Påtaleret:

Privat
Næstved byråd og fredningsnævnet

·Henvisning: Reg. nr. 373 - 8



eUllling""

formular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de senderjydske lands.
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejer/av, sogn.

Akt: Skab ~ nr.( 1,
(udfyld .. II domm ... kontor"

12 a af Stempel:
Aaderup under
Næstved kØb-
stads jor-
der.

2 kr. 00 "re

~7'Jf

Gade og hus nr.:

~

REG. NR. O lfO 5l-/A~~e~er: Næstved komm~

D E K L A R A T T O ~.

Med det form~l at bevare den landskabelige værdi a~ de på Kob-

berbakkegårds jorder beliggende karakteristiske skrænter, der danner

grænse ~ellem den højtliggende agerjord og de lave engstrækninger

langs Sus~en og Kobberbækken, fastsætter ~æstved byråd S0~ ejer her-

ved fØ18ende frednin8sbestem~elser:

l. De på vedhæftede kort med gr~n farve viste arealer af ejendommen

matr. nr. 12 !' Aaderup under Næstved kdbstads jorder, omfattende

de lave engarealer langs Susåen og udmundingen af Kobberbækken

samt skrænterne, der adskiller disse lave arealer fra de højere-

liggende jorder, skal søges bevaret i deres nuværende tilstand,

og der må på arealerne int~t foretages, der varigt ændrer arealer-

nes særlige karakt.er.

2. Arealerne ~A således ikke bebygges eller inddrages til hav~ eller

andre dyrkningsformål, ligesom der ikKe ~J anbrinqes hegn eller

andre faste indretninger som ~aster el. lign. uden tilladelse fra

de påtaleberettigede.

på arealerne må ikke llenkastes affald, anbringas fyld el. lign.

3. Den på skrænterne værende bevoksning må ikke beskæres, men skal

fortsat have lov at vokse fr:'t som nu. Skulla det senere vise sig

Ønskeligt af æstetiske eller landskabelige grunde at forny eller

supplere bevoksningen, er Næstved kommune berettiget til i for-

ståelse med fredningsnævnet at foretage sådanne arbejder, uanset

om arealerne eller dele heraf til den tid tilhører andre grundejer'

4. BestemMelserne skal dog ikke være til hinder for, at de således

fredede arealer udstykkes og medre~nes som friarealer eller som

NA:rURFR • N. l?ti • A. J. NIt • 109/63

F.~.~.J.nr. U-NæsB - 126/~
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;Ht. II!'., r/rr/;tv, 5119",
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A"'\(\crup un-
d fH' N.r.ntvod
ky\bn1.ad~
jot'ucr.

Akt: Skab nr.
(udl,ldu ol domm .. konc ..... ,

Stempel: kr. "re

Køber! l
bopæl:

Kredltors J

Anmc1der: N,c~tved kommur

efter de p~~~ldrnJo anl~~$drbcjder •
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.... ... ... ",', '\------,
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5h,nslrlJp øg

11."".,.* - Sib-
lJ.rup It~.'-

Akt: Skab' nr.

Nord,

Matr.nr. 12a
AADERUP
under NastTed k~b8tads jorder
Udfardiget i anledning at tinglrsning
af tredningsdeklaration på det herpå
med gr~n farTe Tiste arsal at matr.ur. 12a
NeatTed. 1 nOTember 1963
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• Fotokopiens rigtighed bck=~ftes.

~'"j
J.)ommeren i Næstved ,den 10. februar 1972.

I
Halkov
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