
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
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Rektangel



FREDNINGSNÆVNET>



FREDNING I STORSTRØMS AMT
.' F.P.U. j.nr.:'

F.N.j.nr.: 12/32
Q.fN. sagnr.:
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77-02-1974 Lokalitet: Rosendahl Hovedgård

Kommue: Fakse 351
&. /'- C0-1.f{;/2·li .~5?'/.t-a~{

l : 20.000

Areal: Interessezone : I

Fredet: Fredningsnævnet 5. december 1932

Formål: Bevarelse af lindealle og egetræ •

. Indhold: Fredning af lindealle samt 350-årig eg i parken.
Træerne må ikke fældes, undergraves, beskadiges eller på nogen måde,f. eks. veå
beskadigelse af barken eller for nær plØjning direkte eller indirekte udsættes
for behandling, som kunne fØre til træernes Ødelæggelse eller forringelse.

Ejer:
Påtaleret:

Rosendahl Gods og Fakse kommune
Fredningsnævnet

Henvisning: Reg. nr. 351 - 4



•
Afskrift. REG. NR. 3,~~3&~

Jjj, -32
"" ..~Anmelderens Navn og Bopæl:

Naturfredn1ngsnævnet for
Præstø Amtsraadakreds.

Matr.Nr. la Rosendal Hovedgaard,
Fakse Sogn.

...
I •

& .!,. . f '
.( .', I

:r:]i '.~
.......:.:.
i,a~.

,~..... ; ~

I······ " 1:ri:!':" . . it,.'t'\, ,': (
I "i ",. '. •

',:..j--'" ll r ~!ijl 1,~
•• I'\', "

" I I

'Jl'~'. ~ .
I '/I' .: 'I''~ .
j. 'I

f' ", '
. i I'

, . '

.-": .,. '~""'~ .......)'

. .' t t· j:. ,l

~ , r • f

'. l "

r, .,I

Då det er mit Ønske, at nedenfornævnte Egetræ og,Lindealle
paa min Ejendom, Rosendal Gods, paa Grund af deres landskabelige
Skønhed værnes og bevares for Eftertiden, paalægger jeg undertegnee
Ejer, Greve H.Knuth min nævnte Ejendom følgende

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n
som jeg ønsker tiltraadt af Naturfredningsnævnet for Præstø Amts-
raadskreds.

1.
"• I '.1

" ~~ \ .:\'~'/ '.

Fredningen omfatter:
t ~ t· J" .t.,' l.1 :

Følgende paa den nærværende Deklaration vedhæftede Kortskitse
I med det nedenfor angivne Nr. betegnede Træ og Alle:
Nr.1. En typisk dansk Eg, c. 350 Aar gammel, staaende' i Haven paa
Matr.Nr.la af Rosendal Hovedgaard, Fakse Sogn, Fakse Herred.
Nr.2. Linsealleen, Rosendals Alle kaldet, en Del af'Sognevejen
fra Margrethenlund gennem Houby til
forbi Guldagergaard og Rosendal til
bo Marker. Lindeålieen er ligeledes

Landevej Nr. 4 og derefter
.' ~' ~

Hylleholt Sogns Grænse ved Vall. '

beliggende paa Matr.Nr.la Rosen
r'

dal Hovedgaård"i Fakse Sogn og bestaar for Tiden af 294 Træer af
I

Lind. AldersbestemmeIse: o. 150 Aar. Fakse Sogneraad som Vejejer
forventes at tiltræde Lindealleene Fredning •

2.
Fredningen gaar ud paa, at Egen og Lindealleen ingensinde maa

fældes, undergraves eller pas anden Maade f.Eks. ved Beskadigelse
af Barken eller for nær Pløjning direkte eller indirekte udsættes

.;; ',I, " '", 'forl en Behandlibgr~, ~o~~ ~de 'føre'til Tr~ernes Ødelæggelse eller
. ' ~ . :!. r .: I ""l ,

I
I ,

Forringelse.
,J r' .,.. ' ~ I_. .1 _, " , " ~·•• I ' l' I~ • \

Egen og Lindealleen vil stadig være at undergive sagkyndig
Tilsyn og Behandling.

Haandhævelsen af Fredningen tilkommer Naturfredningenævnet for
Præstø Amt ,som paataleberettiget.
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En Opgivelse af Fredningen eller Indskrænkning i d~ns.Gen-
nemtøreIse kan indrømmes af Predningsnævnet, saafrem~ dette maatte
finde det paakrævet af særlige Grunde, og da denne Fredning drejer
sig om en frivillig Disposition fra Ejerens Side, gaar denne ud fre I

at Naturfredningsnævnet ved Udøvelsen af sin Paataleret vil tage

::::i::1:::.:::::::d::i:O:r:;::::t: :::::·::::::d:~~:: ::::::.~ I

"efterfølgende Ejere fr~skriver ~ig fuld Raadigh~dB;et o~er det ~'~~;i~,,(
;~r.

, ~!l<fredede, dog saaledes, at Ejeren forbeholder sig at fælde 4 .t
\

.Lindetræerne, som er saa medtagne, at det muligt bliver nødv~n.:~~~
digt at fjærne dem. 1 ,~i,:;:;}

3. I. ('';,-:,::,
•~ l ~. J:.:: ;'

For denne Predning ønskes der ikke Erstat,ning.:r ',~ t \ :,~Lx
J ,~ t~

Nærværende Deklaration bliver som Servitut at l'tinglyse pe.. .'. '.

det paagældende Matr.Nr. , ,
l'j ~ , .. <. ,

Med Hensyn til de paa Ejendommen hvilende Hæftelser
til Ejendommens'Folio i Tingbogen.

"

Saaledes indgaaet bekræftes af undertegnede.
Rosendal pr. Fakse, den 17.Nov.1932. ,;
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H.Knuth
Til Vitterlighed:
Navn: Vilh;Nielsen
Stilling: Gartner
Bopæl: Rosendal

, , I , .
Navn: Ingv.K1ausen.
Stilling: "FQrvalter ','
Bopæl: Rosendal

Foranstaaende Fredningsdeklaration tiltrædes for eaa vidt
,

angaar Lindealleen af Fakse Sogneraad som Veje jer.
Fakse Sogneraad, den 3/12-1932

P. S. v.

. '~\ " .. .
H.P.Hansen

l . f f!.. .':.1 . 1 , • I .... ~. _ ...I, '.' •

Poranstaaende Deklaration er tiltraadt af Naturfredn1ngsnævnet
l'... J, ,,1, '

:.: t " l.. .. . .for Præstø Amtsraadskreds.
.. '. f. ~ j '':~'

Næstved, den 5;December 1932~

\ ', I
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,I ,
"P. N. V.

Diderichåen
Formand

~ ... -. ,: o.

..... ( ~t, '~' ~. I;.. '.

,.~ I , , "

, " ,':", \,'", ",',', .
Bedes tinglyst uden Gebyr som Servitut paa Matr~Nr.1a af

Roaendal Hovedgaard, Pakse So~n. i H~nhn'~ t.~1 ~?~ ~ ~I'.
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i Lov at S.Maj 1911" om Naturfredning.
Naturtredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds,

den 5.December 1932.
P. N. V.

Dideriohsen

. . . . . . . . . .
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00366.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00366.00

Dispensationer i perioden: 11-04-2000 - 28-06-2002



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 58 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 3703 58

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

12 APR. 20DO FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Tirsdag den 11. april 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 712000 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 5.december 1932 om fredning
af lindealle på matr.nr. la Rosendal Hgd., Fakse til fældning af et træ i anledning af
vejforlægning.

Der frernlagdes:

Brev af 28. marts 2000 med bilag fra Storstrøms amt.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
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.

_ Fr.edp~ngs!1ævnet videresender klagen .
., ... ~-os Enerr'-in1;Hnt0r1ot
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Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 11.april 2000.

~Aro~

formand

Udskrift er sendt til:

Hedeselskabet,Jungshovedvej 11, 4735 Mern
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-51-7-2000, Parkvej 37, 4800 Nykøbing
F.
Fakse kommune,Rådhusvej 2, 4640 Fakse.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforeninng i Fakse/Rønnede
c/o Rudy Burmeister, Tokkerupvej 4 B, 4640 Fakse.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Arne Skovbæk, Folehaven 5,4654 Fakse Ladeplads.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150,4792 Askeby.
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B'p Modts/?,"fH i..~ov-og Na.tv
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
TIL 55 361726
Telefax 55 361710

.0 8 JULI i.(j(j2

SCANNE;~r~
REG.NR. o 0Cc>(p. 00

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

• Fredag den 28.juni 2002 foretoges på dommerkontoret af formanden for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen:

Fr.s.11102 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration godkendt af fredningsnævnet d. 5.
december 1932 om fredning af et egetræ og en lindeal1e "Rosendalsal1een" på matr. nr. la
Rosendal hgd., Fakse til fældning af et sygt og storrnødelagt træ i den fredede al1e og er-
statte dette med et nyt træ af samme art (lind).

Der fremIagdes:

Brev af 7.juni 2002 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-351-50-1997.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

• Da nævnets formand heller ikke havde noget at indvende mod det ansøgte, gav nævnet
tilladelse til den ønskede fældning og nyplantning.

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

Ulf Andersen

formand

Skov- og N aturstJ?:elsen
J.nr. SN 2001·· /211I S-,oo 0/
Akt. nr. " ~

:.) I
,..>( ~

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 myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt
til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vorfingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt.

Vordingborg den 28.juni 2002

~~

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov-og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø..
Friluftsrådet, vi Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, Skelstrup, 4930 Maribo.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Fakse/Rønnede, clo Rudy
Burmeister, Tokkerupvej 4 B, 4640 Fakse.
Fakse kommune, Rådhusvej 2, 4640 Fakse.
Frode Møller Pedersen, Bagerstræde 22, 4640 Fakse.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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