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År 1976 den 27 september afsag,de Irednin~:;snævnet for
0torstrøms amts nordli~e fred~in~skreds sålydende

K E N D E L S E

•
'-Ejer~n af Nysø ~ods, godsejer Peter Stampe Holst har, for

at sikre de betydeli~e landskabelihe v,:3rdieromkrin~ Præstø
fjord - herunder lindealleen,der fra den offentlige vej fører
tiJ narken oDkrinv Nysø slot - tilbudt frivillig frednin~ uden
erstatning af den nævnte alle o~ de arealer af matr.nr. la o~

matr. nr. ? Nysø hovedgård, der er indte~net nå det kort, der
er udarbejdet til fredninFSSUF-en.

Fredninvsnåstanden går ud på følgende:
J:)ebY0~elsesl\:aJ.ikke være tilladt på området;r

•-e
Boder, skure, master. transformaterstationer eller andre skærn-

mende indretnin~er må ikke anbrin~es på arealerne.
Arealerne må ikke henyttes til carnning-.

Etablerin~ af lossenladser. bilonhugningsnladser eller area-
lernes anvendelse til motorbaner, flyve~lads~r ejler li~nendp.
mA ikke find~ sted.

l.J!errmnforme-rnem8. jkke n:;ndresved afr:ravning ell er onfylining.
Beplantnin~ med buskv2kstpr Og løv- eJlp.T nh]etr2~r m~ ikke

finde r;ced..

Den eksisterpnde lindealle, som Pr nn~ivet nh vedla~t2 kort.
må ikke fælQps eJler udoættps for overlnst. fræer i allepn, jAr

_ [;tcr ud ()l 1. er v()~lt er, ::;l~'11 1'0. :'11> ln Ce ;'>-) re; m('(~ny p l -:-:1'1 '"' t" l'H/: r' •
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eksisterende veje og stier.

De påtaleberettigede SkRI uden omkostninger fnr lodse.ieren

kunne forRnledige en øhsket naturtil~t~nd onretholdt.

Såfremt e~eren af arealerne ved ekspr01:·riRtion eller nndet

offentligt indgreb bliver tvunget til at Rfstå nn~en dAl af

det fredede areal, skal ejeren være berettiv.et til Rt forlan~e

fredningen ophævet og fredningsdeklarationsn aflyst-- .
Ejeren kan dog ikke forlange frednin~en ophævet nå Grund af

~ afståelser ved eksoronriation eller andet offentligt ind~reb,-

e-e

såfremt de omhandlede arealers anvendelse ikke er i strid med

fredningens formål: at bevare de nuværende landskabelige til-

stande.

Påtaleret tillæh~es fr8dnin~snævnet for Storstrøms amts nordli-

ge fredningskreds, frednin~splanudvalget for Storstrøms amt og

Da~rnarks Naturfrednin~sforening.

Danmarks Naturfredningsforening og frednin~splanudvalv~t

for Storstr0mq amt har indstillet, at frednin~spåstancl en ta&-~es

til følGe.

Nævnet har foreta~et besigtigelse o~ kan tiltræde, at de
der ialt udgør 7.1 ha

omhandlede arealer/og alleen er særdeles frednin~sv~rdi~e.

Herefter og; idet nævnet godkender, at det ovenfor a~førte

læ~vGs til grund so~ vilkår for frednin~en, vil frednin~spå-

standen i ~et heJe være at tn~e til følgp.

Den pil m0)rjfølv0nde ]~ort ind tc(~necielinden 11e ar: de l i~;elf'-

}-'ræstø~iordAr fredr::s;;om [o"C'anbr:;.tc~mti over8n8str::mf"clsp '1C(1 den



ej ning på matr. nr. la 'og 2 l\jYSø hover1.vhrd und.(~rl'ræstø ,jorder
med respekt af forud prioriterede pantehæftelsp.r o~ servitut-
ter.

Påtal~-retten til~ommer fredninr~nævnet for Storstrøms
amts nordlige fredninp:skreds, fredninr(splanudvalr:et for Stor-
strøms amt og Danmarks NaturfredninFsforening.

J~.JLJJ---~-------------
Albert Petersen Kurt Andersen Ejner Lund.
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