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Fredningen vedrører: Kærup Ege

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer mangler 13-07-1940

B015496
Rektangel



Justitsminfsterlets Genpar~papir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paåtegninger m, m. (vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(1 København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. Og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejeflav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.;

i~ K~rup Hövedgaard, Ringsted

Købers
Kreditors Bopæl:

Land

AnmeldennsNa~ og Bop~ ~ontoO:

Sagfører Svendsen
Ringsted.

Stempel:     2 Kr.--Øre.

Undertegnede ~estyrelsen for A/S Kærehave LandbxT~~gssk~.le og

Husholdïingssko�e erklærer og deklarerer herved ånder Henvisning

tll Skrivelse af 9. August 1939 fra ~ai~isteriet for Landbrug og

Fiskeri til Skovtilsynet i Sorø Amt, at de paa det med rødt an-

givne Areal paa vedhængende Kort over ~atr. Nr. i~ Kærup Hoved-

gaard staaende gamle ~~e skal være fredede, saaledes at de ikke

skal kunne fældes uden Freåuingsn~vnets Tilladelse.

Nærv�rende Deklaration begæres lyst som servitutstiftende

paa Natr. ~r. l~ K~rup Hovedgaard, Ringsted Lsn~s0gn af 8kov-

skyldmhartkorn i Skp. ~ Fdk. 1 Alb. Med Hensyn til Servituter

henvises ti! Ejendommens ~lad i Xingbogen.

Fredningsn~vnet for Sorø Amt er paataleberettiget.

k~~rehave,, den 20. April 19å0.

Niels Nielsen Aug. Christensen

G. Tvedegaard J.Degn. Vilh« Hansen.

Gunnar Niel~~en Th. Danielsen.
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Dagbogen for Rctskrec~s 1Yt. 18, R~:ngsteå B!l og Herre~





S00222757S 26_C_239
A00340888A 88307290





00639.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00

Dispensationer i perioden: 08-10-1982 - 26-05-1988
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REG. NR. b 3;
CIvildommeren I Næstved

4700 Nas/1led, dm

SkomagrrrakJm, 3
Te/f. (03) 72 06 62
Giro 2 052695

8/10 19 82.
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F. 147/1982. ~11r/tJ/}{?I-c-( .
Ved skrivelse af 22/7 1982 har De ansøgt om nævnets til-

ladelse til at fælde 2 egetnæer på matr. nr. l u Kærup, Ringsted
jorder, der er omfattet af deklaration tinglyst den 13/7 1940 om
fredning af de på et nærmere angivet areal stående gamle ege.

Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, har den
3/9 1982 oplyst: Den ønskede fældning, der omhandler 2 ud af ialt
5 egetrtæer på ejendommen, vil ikke medføre væsentlige ændringer af
områdets karakter, og de resterende egetrtæer vil desuden komme bed-
re til deres ret."

FREDNINGSNÆVNET.

Nævnets formand har besigtiget ejendommen.
Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af fornævnte

deklaration, at 2 fredede egetræer, der på den fremsendte situati-
onsplan er benævnt l og 2, fælde§ som ansøgt.

<?/'-

dz;~::~~.H. Due Andersen.

.
Hr. Jørgen Møller,
Skovbrynet 5,
4100 Ringsted.
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Skov- og Naturstyrelsen
/' REG. NR. b 39

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

Teif. (03) 72 0662
ogedretten (03) 738073

Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 teif. (03) 731010
Giro 2052695
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FREDNINGSNÆVNET
Den 20. maj 19 88

F. 55/1988.

Ved skrivelse af 21/3 1988 har De ansøgt om nævnets tilla-
delse til at fælde 2 ud af de 3 resterende egetræer på Deres ejendom

tt matr. nr. l ~ Kærup by, Ringsted Jorder, der er fredet i henhold til
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:!- 5 ~ som angivet på den
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J29yts erJe

H,'. .Jdir'll~n M~ nY'

deklaration herom tinglyst den 13/7 1940.
Vestsjællands Amtskommune har den 5/5 1988 udtalt:

"IfØlge deklarationen er de på ejendommen stående gamle ege fredet,
således at de ikke skal kunne fældes uden fredningsnævnets tilladelse.
Fredningsnævnet har den 8. oktober 1982 i sag F. 147/1982 tilladt: at
2 ud af de ialt 5 egetræer på ejendommen blev fældet.
Ønsket om fældning af yderligere 2 egetræer begrundes med et stigende
problem med nedfaldne grene, hvorefter det er forbundet med livsfare
at opholde sig i haven.
Egetræerne, der står i en villahave op mod skovbrynet, bærer præg af,
at de under opvæksten har stået tæt,. og er blevet "presset" af nabo-
bevoksning, således at de ikke har udviklet egetræers karakteristiske

::i
~form og grenbygning.
'Træerne anses herefter ikke for at have særlig fredningsmæssig værdi,
.,.a
.og da træerne åbenbart indebærer en sikkerhedsrisiko, skal amtskommu-
nens fredningsafdeling ikke udtale sig imod den ansøgte fældning" .

Nævnets formand har den 12/5 1988 besigtiget ejendommen.
Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

i
,af nævnte deklaration, at de omhandlede 2 egetræer, med en placering

•fremsendte situationsplan,
--?
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