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af Holsteinborg m.m.

F R E D J I J } J D E K L A U A T I O li

Undertegnede lIofjwgermester, Lensgreve Dent Holstein-Holstein-
borg, bestemmer herved med bindende Virkning for mi; og senere Ejere

(;e
l~ og paa Betingelse af, at den ved Statsministeriets Skrivelse af

11/11 1936 gennemførte .1!'rednin;;af IIolsteinborg ifor opretholdes - at
vb·

de mig tilhørende Areeler, der er beli3gende Qellem Vejen fra Hol~Lein-
llorg Slot til 3nedinge og Horet, samt Iiolsteinborg 310tspark, Halvøen

&j.

Kalvnws og den ud til Noret ligbeDde Del af den saakaldte Strandskov
tf.m. alt under Godset llolsteinborg og som nærmere afmærket ved den paa
vedhæftede Udsnit af ~b~lebordsblad 1:20000 samt ~atrikulskort 1:8000

rødt skraverede Linie skal v~re fredet som nedenfor angivet.

eJ!
.l!'redningen,der har et samlet Areal af ea. 276 ha, omfatter

herefter følgende l,.atr.Ilr.: Del u.fla, Ib, Del af le, lf, 1m og lk
Holsteinborg samt Del af la, lab, lae, lad, ld, le, lh, lf, 11 og
Jf 3nedinge, hvorhos bemær~es, at de to ved Jnedin8e Hovedga~rd ind-

mindre Arealer - paa Kor Let markerede med lige røde Linier -
saakaldte Jtubberup Enge ikke er matrikulerede.
l.,ed11ensyn til Afgr~nsningen bemærkes, at den i det væsentlige

-bf i
_føl(Jerj'rerrametvtLrerldenaturli3e Glænser - alene bortset fra deneIT o

b ~rekant, der er ufskaaret i det sydøstlige Hjørne af Snedinges nord-
llark.

Fredningen guar n~rmere ud paa følgende:
Arealerne skal i alt v~senllist bevares i deres nuv~rende Til-

stand, jvf. Signaturerlle paa Jet som Bilag vedhæftede Kort, saaledes
at der ikke maa søres anden væsensforskellig eller mere indgribende
Benyttelse af disse end den nuv~rende.

l.iedIlensyn til Parken bem(J;;rkess""rligt, at Lindealleerne skal
opretholdes, li.::;es01l1Parkens v",rdifulde gamle :2:gebestandbør bevares
gennem hensigtsm~ssig Pleje.

De Arealer, der nu henligger i Naturtilstand, skal forblive
henligeende saadan, sabledes ut de Janner ~risteder for den derpaa
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vwrende }'lora 03 mindre Pauna. Det fr:cmltævesendvidere at Hovg""rdet
mellem Holsteinborg og 0nedinge og den derpaa v~rende Bevoksning
- v03sentlig bestaaende af Hassel, l;o.urog f jørn - skal bibeholdes,
at Bevoksningen paa Bnehovedet skal opretholdes og vedligeholdes
sm.lta t Klin ter og Løvtr:zsbevol\:sningpaa Kalvn>;l;Sog den foran Skoven,
Parken og paa Kalvn':t:svwrende Jtrandeng bevares.

~en fredede Del af Strandskoven skal opretholdes
og der maa fremtidig ikke underplantes med IJaGlletræ.

Omraaderne maa ingensinde yderligere udstykkes
hvorved dog bem~rkes, at Godset til enhver Tid skal v~re beretti
til eventuel Opførelse af 3talde og libnende for landbruget nødv

oBycninger i filslutnin~ til allereJe eksisterende nygninger.
Det bem::erkes,at selve Jlot\"et er fredet i Klasse A ette

Dygningsfredninssloven.
Godset forbeholder sig :iet "Lilen passende Udvidelse åY

arealet mod Gst ved dventuel iilplantnin~ med Frugttr~er.
beplantnin~, der km Vb..retil ~linder for den Udsigt,

haves fra den offentlige Vej paa Strækningen fra Parkens
til Snedinge udover Noret, maa ikke foretages.

•Paa Omraadet maa ingensinde opstilles Boder, Master elle
andre Indretninger, som kan virke skæmmende. Herved bemærkesrd
at det skal v~re Ejeren tilladt, saafremt det af Hensyn til Afv

$ding af Engarealerne er strengt paakro..vet,at lade opsætte en e
kalt elektrisk ledning fra Jnedinc\e ud til Vandsneglen ved
møllen paa D03mningen ved de østligste af de inddænmlede Norarebe
Ved Ledningens Ops:..-tningbør der tages størst mulig Hensyn til d
oInsivende Land skE:. b , og Planer vil forinden være at forelægge Dan
mo.rks Naturfredningsforening.

Jagtretten paa Holsteinborg Nor - saaledes som den ved Høje-
steretsdom af 21. Dec. 1910 n"",rmereer afgrænset - maa ikke udlejes,
men skal stedse vare forbeholdt Ejeren af Holsteinborg Hovedgaard.

Offentlibhedens Adgang til Purken opretholdes som hidtil,
saaledes at den til enhver 'rid v':....rendeEjer herfra kan undtage de
umiddelbart omkring Slottet beliggende Omraader, ligesom Almenheden
har Adgang til den frellede :iJelaf Strandskoven i sarnrueOmfang som
hidtil. løvrigt er der ikke offenLlig Adgang til Arealerne.

1'!u.-r:!lel·eI)rdensregler lor l'ublikuillsAdgang til re.rlcenkan
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med Bistand af det lokale Fredningsn~vn udarbejdes og ved Parkens Inu-
gang - saavel som paa andre uertil egnede Steder - ved Opslag brin-
ges til Publikums Sfterretning.

'::nAfm~rkning af de saaledes fredede Arealer findes ikke for·
nøden alene undtagen for den ovenfor ommeldte af SnedinCes nordre
l.:arkafskaarne 1'relwnts VedkolllmeDClem""rket a og b) og for det nord-
østlige Punld i Stranuskoven mb-rket c. Her bør ved Noevnets Foran-
staltning v~re at ioret~ge den i § 13 hjemlede AfillfurkningI.2ks. ved
et Par Natursten med indhugset }'redninesma;rke.

Denne Dekla~ation vil v~re at tinglyse som Servitut paa
ovennævnte Ejendom.

Paataleret tilkomlner 3jeren, Prednincsn':l:::vnetfor Sorø Amt
sar,ltDanmarks Naturfrednincsforening i Forening eller hver for sig.

p.t. København, den 26. !'.Jarts1941.

sign. B. llolstein-llolsteinborg

}il Vitterlighed:
sign. Knud Gemzøe
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00786.00

Dispensationer i perioden: 31-08-1994



P "'IGSN~VNET
P<JIiØBi9M:WNOS AMT

Modte~et I
Skov· og Naturstvrelsen

~ 1 ~EP. 1994 *
Civildommeren i Næstved

Skov- og Naturst01'en

link i. Neer9aaro

REG. NR. ~ ~ GJ ~C) {)

Dato: 31. aug. 1994

Sags nr.: F. 34/ 1994

Ved skrivelse indgået den 30/5 1994 har De for ejeren Ulrich
Holstein ansøgt om nævnets tilladelse til udstykning af matr. nr. 1 a
Snedinge Hovedgård, Holsteinborg.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
~ den 4/8 1941, hvorefter området ingensinde yderligere må udstykkes og

bebygges.
I ansøgningen er nærmere anført:

" Det er ikke hensigten med udstykningen at opføre ny bebyggelse, men
alene at fraskille den eksisterende beboelsesbygning (hovedbygning).
Der agtes heller ikke i forbindelse med udstykningen ændret ~ tilstan-
den omkring bygningerne ved Snedinge Hovedgård".

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 19/7 1994
bemærket det er forvaltningens:
"Vurdering, at den ansøgte udstykning ikke stridei?mod de hensyn, som
fredningen tilsigter at varetage. Forvaltningen kan derfor anbefale
nævnet at dispensere fra fredningen til den ansøgte udstykning".

Danmarks Naturfredningsforening, der ligeledes er påtaleberet-
tiget af deklarationen, har den 12/7 1994 overfor ansøgeren meddelt
ikke at have bemærkninger til sagen.
Nævnets afgørelse.

Idet udstykningen ikke findes at stride mod fredningen s for-
mål tillader nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
at der foretages udstykning som ansøgt.

/i ///I.(~o co I
/~:t

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax:53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-
gade 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-
lige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberetttigede. Hvis klagefristen udløber
en lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,

Kopi af tilladelsen er
Landinspektør Ole Toft, Farimagsvej 8, Postboks 507, 4700 Næstved

-Skælskør kommune, teknisk forvaltning, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Landinspektør Ole Toft
Farimagsvej 8
4700 Næstved
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