
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel



FREDNINGSNÆVNET>
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UDSKRI:E'T

r!,orhandlingsprotokollen for Predningsn<.t:vnet for I,bri bo Amtsraadsl:reuo.

af

I Fortswttels8 uf I'rotokoltili'ol"s<:.l 1-'. 30 ul10uuende PorlJD.uJ-

lin:..:erne om ~enneml'orelGen af en uf ICllSL:reVe !te\'81ltlow som t;esidJer

af urevGkabet C:,Tls1;imlfJtJ·_d", ol1sket }\:recillill;j uf en Del gamle l' t"..., e r,

der <.lels SOlll enkelLtJLb.aellc1e, dels c.lnbn:\gLe i G-luPl,er L'inde:::>pUu Jd

und0r Skelstofte o~ reJersLrup Eoved~1:I.urde lJorenJe ~re~ler l~w_rk0<.le

udl'._rdigede Del:lara t i 011 vur 1.J leven und '-'!'"l~re ve t ,-.f G1"evska lis be s1<.1,18-

l'en og Naturfrednin'Jdb..Vllet samt Lilt.rul.lJt uf JO ..:,11el'G.auene for Ve,-

s Lerborg og lIan'>lunJe-NorJlulllle KO!!llllUl18l'som Ej er<1 clf de off811 tli,~e

Biveje, i hvis l~,,-rtHJll elle1' endog illJel1for hvis j1.real de fr,:ueue

:rrb..eT findes. IfillGl'.Letlingen uf Deklarationen har <.lel'efLer fundet

3teu lued NOLering .Qaa de 1'e:..;pektive Bjendoffill1es PollEn".

Det i saa llew:;eende opretteue ~)okUlllenL, der forbliver l],::mlig-

c;ellde i }lrednin~sn"":V!letG 1I.rkiv, tilJøre.3 n'~l'vUvl'ellde l'1'otokol saa-

lyd::;Jlde

[) L K L A :: ,~ 'r I G .: ;

For ut illlødelwlJlHle et 1'1':1 EJerens ~ide freliJGu.t enslee om en

Fredning <lf i'orske lli:,..e pau. 0u ved Gre v::.kab'"t 0111'i",tianssædes Area-

ler volcsende 'l'ncer, der ved <.lc)res ;':1de , karul, Leristiske Profiler 0e

lul'.d3kabe li~e Skønhe<.l findes ut bunle vu.rnes og bevul'es for EfLerti-

den, er der mellem nUvvnte Grevsku~s BetJidder o,,
'" tJat urfrednincsnl.LV1lct

for l'Iari bo AJilt ind~)aue t saa lydende OV{;;l'er,skolIlst:

L

Frednin~en omfatter efterml:vn Le ri'l'l..eer:

a. Lc;tl1gs Kow<"lunevejen Ira Vesterborg ApoLek til Slcelst.ofte paa den

østre Siue i R~kkerøl~e 2 Egetl'~er, l Hø~etrw (~craplybøgen) og l

Ege træ, Ltlle flere hWldrede Aur gamle.

Fremdeles veJ samele Vej, wen nOGet nordlige1'e 4 hundredaariGe

Elme, to mod øst oe to mod Vest.



l
II
(
\,
/,
r
j,

,

~,
\

Ir

,,..~,

b. 1angs KOmmUIleVejen fra Feders trup Hovedgaard til Bønnet 9 flere ,-.

hundredaarige Ege, hvoraf de t o fintles pua søl1dre Side af Vej en,

<1e syv andre pan samiIles nordre Side.

c. 1un(',s KOfIlmunevejan fra 3vinsbj er2 til llj e lmhol t paa Jtrwlmin;:sen

fra det Punkt, llvor K01!lrnlmevejen fra l'edersLrup uJrnunder 0:_ til

llenimod Birket Joc.::ne:.>kel (Bydes8 Lrv.-ue l:alJot) reunot fra Vest først ,
et større ioIellemrum l enkelt J~U o:.:: i nor~en Als_anel Jerfra i~en en i

Alle T:cCLerne .."' i
1'1

rI
t
i
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inc;ensinde lllua fu.ldes, be:Jk';.:rJs, undergravos e~r t,..
uds~tLes direkte eller inJirekLe for en 8eho.nd11n,

en sammenhu..:ngende Hwkke uf 9 en Gn~ftekant, clcL'i:;fter med

fortsat lIti;kke af 13 EGe paa en bevokset Jordvold.

flere hundrede Aar ~u1l11e o/j finJes i Jon 8øn<1re 3i<1e uf Vejen.

2.
Frednin~en gaar for <1isse io.l t sJaleJes 40 - l\r'.;,;ers Vodkon,·

mende ud paa, at de

ler paa andell i,lande

som kunde føre til '.rrb..ernes Jdelwggelse eller JeslwdiGelse.

Ejeren og dennes Bfterføleere i hesi<1delsen fraskrive r Gig

sau.letles enhver Ejendo'ms- 08 Haatlighetlsret over 1'n..:erne, og llanndhæ-

velsen af Fredningen tillcolfll.ler Haturfredllingsn<.;vnet for l',.ari bo Amt

811er den I,'yndighetl, som eventuelt lllaatte tnLde i tlette 1'ICLvnSSted.

En Opgivelse af Fre<111ingen eller Inuslcru;nknin:j i dens Genne~""";\
I ~

førelse kan UO~jinUrø!l11nes af IJtJ. t Ul.'freJllin~;'-Jn·J,;vllet, scwfrernt dette l»~.t .
Le finde det paalcru..:vet uf su.rli,je Grunde. ~"~

3. :
Da en llel af tle foran nu;vn Le 'L'r'.l.:erefter Skelforholdene i Mar .. I

, I

ken findes en Len hel i eller del vis t inJ.enfor vedkonunende offentlige .....,1"

Vejs Areal, vil n,;.;rvl.;,;ren<1eOverem;k01Jlst v,~re clt 30:.;e tiltraadt af de

respektive Sogneruad, saaledcs at 1!'r,~dllingens Uermelllf0relse ik};:e skal

støde paa Vam,keliGheder fra disses Side.

Nwrvu.:rende Deklaration i)liver som en l1ellwftelse at tinglwse

paa Uatr. Nr. 2a Sl<;:elstofLe, Vesterborg Sogn, for saa vidt angaar

de under Fost la omhandlede 'l'rwer ob paa r-::atr. Nr. la Pederstrup,

Vesterborg SoSn, for sao. vidt angaar de UIlder rost 2b os 20 0~1andle-

de Træer.
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Ved Ting1-xsnin, ,en fro.fa1des enhver Rct.sunm<"rkninc.

Saa1edes indgauet bekr~ftes uf os undertegnede.

Feders~rup, den 19. Februar 1924.

C. B. li.evelJtlow

Naturrrednin~snc,.;vnet for l ,ari bo Amt, aen 23. PelJruar 1924.

P.N.V.

For Ve'dLerborg ::.io.:.;nel'aads VedkolJlmenLle til ~rwcles r;estern-

melserne i l'onmstaue:!Jde IJeklCirntion.

Pederst:rup, d811 lG. bleuruar 1924.

P.ci.V.

131wne

SogneraadeLs Formand.

For Ilorslw'lde-NordlunJe :]ocneraLlds VeakOm:~lende tiltn.Jde~

ligeledes BeDtemll1elserne i l'orunstcw,ende Deklaration.

lIorslunde, den lUe PelJruur 1924.

P.s.V.
~. J olJCinsen

3oL;llcrue:tdet'd }'orl!lcUld.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00123.00

Dispensationer i perioden: 22-09-1994 til 19-12-2002



REG~NR. , 2.~. DO
Modtnqetl

SKov.eg Naturstyrel!'lpn
., ~ ;"~~ J:'V~!l
L l, ~'~.. ~....V I

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
S T O R S T R ø M S A M T

Ar 1994, den 20. september, foretages på Dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 30/94 Ansøgning om fældning af fredet, udgået
bøgetræ på Pederstrupvej, matr. nr. 2 a
Skelstofte by, Vesterborg. Træet er sam-
men med nogle andre træer fredet ved de-
klaration af 19. februar 1924.•

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af 9/9 1994 med bilag fra landskabskontoret, j.nr.
77-02-1974

2. Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,
• jfr. naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen /pe

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse
indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø,
af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

tt Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
\~ili0mmi::itvU6:tksat,kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen
~~kov-og Natul'styreLSen
.J.nr. SN \ 'l. \ \ /5- o ()0\ .rr.
Akt. nr. t:"Q



tt stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 20. september 1994.

~Andb--
fmd.

Udskriften er sendt til:
Storstrøms Amtskommune, Vejkontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforen. , Nørregade 2, 1165 Kbh.K. + bilag
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Højreby kommune, Højrebygade 64, 4920 Søllested



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Modtaget I
Sl<ov- og Naturstyrelsen

1 7 OKT, 1997

År 1997, den
Vordingborg af
Andersen.

16. oktober foretoges på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 24/97 Sag angående fældning af 4
fredede træer ved Museums-
vejen mellem Vesterborg og
Skelstofte.

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fra Storstrøms Amt,tt tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlem-
mer.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil. Nyplantning kræves ikke.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen
fmd.

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder 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. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

_.. afqø.r~lqen stadfæstes af naturklagenævnet.
l!JU- og Energnnmlstenet~Skov- og Naturstyrelsen .

J.nr. SN 1996 - \ :2 \ \ I S .C'Oo IFre~ngSnævnet for Storstrøms Amt
Akt. nr. .3\



Vordingborg, den 16. oktober 1997.

I~

Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

Højreby kommune, 4920 Søllested
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-359-13-1997
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1590 København
V.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for
Højreby/Ravnsborg, v/ Gunvor Thorsen, Tværvejen 3, Sæbyholm,tt 4900 Nakskov
Friluftsrådet v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Bjarne Sjolte, Lavendelvej 9, 4920 Søllested
Verner Larsen; Fanefjordgade 150, 4792 Askeby



,. \

I . FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketarvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55361710

~ iJ fJfL i.WJ~
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

• Torsdag den 19.december 2002 kl. 10.00 foretoges på dommerkontoret af formanden
dommer Ulf Andersen:

Fr.s.2512002: Sag om fjernelse af grene over vejareal på udgået egetræ overfor Vesterborg
apotek. Træet er sammen med nogle andre træer fredet ved deklaration af 19.februar 1924.

Der fremlagdes :

Brev af 16. december 2002 med bilag fra Storstrømsamt, j.nr. 8-70-52-359-2-2002.

Formanden bemærkede, at de øvrige nævnsmedlemmer Jørgen Madsen og Verner Larsen
telefonisk har meddelt, at de er indforståede med, at grenene fjernes. Da nævnets formand
ligeledes var indforstået med det ansøgte, gav nævnet tilladelse til at beskære og fjerne
grene på det udgåede træ overfor Vesterborg apotek i det omfang grenene breder sig ud over
vejarealet.

Godkendelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens §
• 66, stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Sko'V~og NattlUl"styrelsen
J.nr. SN 2001 ~ /:211/ S--C700 /
Akt. nr. J f;3U.

j

rettidigt, må
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt.

Vordingborg den 19. december 2002

/1.A~) M-
Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Højreby/Ravnsborg, Gunvor
Thorsen, Tværvejen 3,4900 Nakskov.
Friluftsrådet, vi Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, Skelstrup, 4930 Maribo.
Højreby kommune, Højrebygade 64, 4920 Søllested.
Jørgen Madsen, Haubølevej 5, 4920 Søllested.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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