
05567.00

Afgørelser - Reg. nr.: 05567.00

Fredningen vedrører: Nyråd Stensved Skov

Domme

Taksations kommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 28-07-1973



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 7.5567.00.1
NYRÅD STENSVED SKOV

397 VORDINGBORG 1512 III Sø 1,3 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration af 28/7 1973 (privat), lyst 31/8 1973, om fred-

ning af mindre skov. Status quo med jagtforbud. Forstmæssig
pleje for at bevare karakteren af blandingsskov .

•
•

•
MAT RI K E L FO RTEG N EL S E

(ajour pr. 31/ 8 19 73)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

1f Vintersbølle, Vordingborg Jorder

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.:



. 55 (O7., 00 . l

FREDNING I STORSTRØMS AMT
• F.P. U. j.nr.: 24-46-1973

F. N. j. nr.:
Q.F. N. sag nr.:

Lokalitet: 1-Iatr.nr. lf Vintersbølle by
Vordingborg kODstad

Kommue: vordingborg 3')7
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J M~.,., -r
(~l2 ]]L sø l 20.000

Areal:

Fredet:

ee Formal:

• Indhold:

1,3 ha Interessezone: I

Dekla~ation 31. august 1973

Bevarelse af areclets skovkarakter.

Bebyggelse er ikke tilladt •
Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger må ikke
finde sted, og arealerne må ikke benyttes til camping eller teltslagning.
Der må ikke henkastes affald.
Enhver form for jagt er forbudt.
Arealets skovkarakter skal bevares gennem fornØden forstMæssig pleje, herun-
-der genplantning, og således at skovens karakter af blandingsskov bevares med
hovedvægt på de æstetiske hensyn.
Ejeren kan til enhver tid give offentligheden adgang til at færdes på ejendo~-
men ad eksisterende veje og stier.

e Ejer:
Påtaleret:

privat
Ejeren og Danmarks Naturfredningsforeninq.

He'lvisning: Reg. nr. 397 - lo



,
. '. REG. NR.
Matr.nr.lf VintersbØlle,
Vordingborg kØbstads jorder.

Anmelder:
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING,
Frederiksberg Runddel l, 2000 F.

STEMPELMÆRKE
. --' ~.:.. - _ ..

KUN GYLDIG MED AFSTEMPLING AF
DOMMERKONTORETS KASS~KbNT~lAPPA~ ..

B 168711

'~~'Ii~:::~·:)·:·:·8=-::.J ]25.:J l~:~i

Undertegnede ejer, ambassadØr Troels Munk, Stockholms-
gade 35, 2100 KØbenhavn ø, pålægger herved min ejendom, matr.nr.lfti VintersbØlle, Vordingborg kØbstads jorder fØlgende

F R E D N I N G S J E K L A R A T ION:

I

Formålet med deklarationen er at bevare stedets nuværende
naturtilstand.

Bebyggelse skal ikke være tilladt.
Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende

indretninger må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping eller teltslagning.
Der må ikke på arealet henkastes affald.
Enhver form for jagt på arealerne skal stedse være forbudt.
Arealets skovkarakter skal sØges bevaret gennem fornØden

forstmæssig pleje, herunder ved genplantning, og således at skovens '\ I

nuværende karakter af en blandings skov søges bevaret med hovedvægt på l
de æstetiske hensyn.

Ejendommen må ikke formindskes ved udstykning eller fra-
salg.

Ejeren kan til enhyex tid give offentlig~:·;;denadgang til
--"-- ~ -

ejendommen gennem lågen ved skovleddet, samt ret til at færdes på
ejendommen ad eksisterende veje og stier. Ejeren skal derfor være for-
pligtet til at vedligeholde disse ved rydning, beskæring samt slåning
af græs og ukrudt.

Bil- og knallertkØrsel på arealet skal ikke være tilladt.
LØsgående hunde må ikke medtages.
Arealet skal stedse være indhegnet. Hvor der findes levendett hegn skal dette i videst muligt omfang bevares, eventuelt erstattes

med tilsvarende hegn. Mindstekrav skal være, at hegnet er af en sådan
SST ~~$~~~~hed, at det forhindrer kreaturer i at trænge ind på arealet.

floKT.~i/?7.]



Det nuværende skovled bevares og skal vedligeholdes behØri6s
med maling eller lignende bevarende middel.

Ved indgangen til arealet skal opsættes en solidt anbragt
tavle med ~t ordensreglement, der blandt andet skal indeholde de 1

denne deklaration fastsatte bestemmelser for færdsel på arealet.
Efter deklaration, lyst d.27.lo.l96l, skal det være tilladt

at anbringe den ~idlig~re ejers og hustrus urner med aske på area-
let.

I
Stedet, hvor urnerne anbringes, skal gives en sådan beplant-

ning, at offentligheden ikke kan færdes her.
Påtaleret tillægges ejeren og Danmarks Naturfredningsforening.
Nærværende deklaration vil være at lyse som servitut på ejen-

dommen.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og byrder

henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Med fredningsnævnets tilladelse træder nærværende deklaration

i stedet for den d.12.9.l962 lyste fredningsdeklaration, der herefter
kan aflyses på ejendommen.

KØbenhavn, den ti juli 1973.
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tighed og
Navn:

vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rig-
unde riverewm:ndighed: \\. • C\'. '-... \
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