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OVERFREDNI~GSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
r Aar 1947. den 25.Januar. af8~Bde Overfredningsnævnet

paa Grundlag af skriftlig Ob mundtlig Voterin~ følgende
K e n d e l II e

i S'een Nr. ':;51/46vedrørende F'r'edningif nogle ved K&iltrup Hoved-
gsard i Fuglebjerg Sogn beligeendo Sten8~der. der agtoil fjernet i
Anledning af en projekteret Vejudvidelile.

Den af Fredningsnævne~ for Sor~ Amtsraadokreds den
I.November 1945 afssgte Kendelse er saalydende:

" I Skrinho IIf17/8 1945 har Danmarks NaturfredningiI-
forening anmodet Nævnet om Godkendelse af en Deklaration af 19/7
1945. hvorved Godsejer Cerl de Noergaard til Gyldenholm og Kastrup

--., Rovedgaarde froder de paa henilE jendom værende gamle stengærder.
der begrænul' Sognevojen. der fører fra ~Il &trup Hovedgaard til Dy-

rehaven ved Gunderalevholm. af TJdstrækning laIt ca. 1740 m, ua-
ledes at de ingensinde mgs udsætteil for nogen Behqndling, hvorved
de ødel~~es, nedbrydes eller fjernes.

Det er under sagen oplyst, at Grunden, hvorCor de pas-
gældende Steneærder Øhskoilfredet. er den, at Sorø 4mtsvejv~en
har optaget det paagældende Vejstykke pllailinBeredilksbilPlanog
paatænkor en Udvidelile af Vejen, hvorved do nævnte Stengærder vil
blive ekilproprieret og omdannet til Skærver.

V~d N~n.til Beiligtigelilesr de psagældende Steng~der
viste det sig, et StenB~det pas den SYdlig. Side af Vejen var u-

, '

,

skadt og fuldstændig dækket 8f bUilH5gtig Bevoksning, su lldu •t
Sten'11lfl/kunde'ilOs ind. frI.Marken. Stengær'det pu' din nor'dl1ge
Side Qf Vejen V8r me@.t defekt. idet'der kun fandtes egebtligt
Gærd. psa enkelte Steder. Hvor Gærder fllndtes var det bevokut: I
p81l eamme Msade Bom Gærdet ps. den eydlige Del .r Vejen, og Stenene
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i dette Gærde kunde· heller ikke us fr'a Vt jon'.: .
Sorø Amts Vej~æsen har oplY8t følgende: Da de eksisterende

Bivejo mellem F~lebjærg og Sorø-Næstved Undeve.j i Skelby med
deres ringe Breddo o~ bu~tedo ForlØb længt hør været utilfreds-
stillende for den betydelige og tunge Trafik, der findes her, h.r
Kommunern. gennem en A~rrække høft Planer om ved delvis 1Mbygning
i Forbindelse med de nødvendige Forlægninger øf de gemle Veje at
fas anlaBt en ny ForbindeIsosvej, der pas en forsvarlig Maade kan
betjene Trafikken mellem Sydvestsjælland o~ GlumsØ og videre
moo Ringsted ae Købenblavn.

- Efter- at Kommunerne høvde drøftet Vejens linieføring,
og der 'af Ministeriet for offentlige Arbejder var givet et fore-
løbigt Tilssgn om Tilskud øf Vejfonden til Vejens Gennemførelse,
blev det øf Amtsraadet pasla~t Amtsvejvæsenet st assistere Kom~u-
nerne ved Udarbejdelse af Detailprojekt til Vejanlæ~get.

Det udarbejdode Projekt forudsætter, at Stengærderne
pa. begge Sider øf Vejen pRa ovennævnte Str~n1ng skal fjernes,
og d~ godkendende Myndi~heder har ikke ment, at der overhovedet
var Muli~hed for. ~t der fra no~on Side kunde v~e Interesse for en
Fredning øf disse Stengærder. Fra Vejvæsenets Side har man h~1ler
iyke paa noget Tidspunkt tænkt sig Muligheden af en Frerlning af
stene;ærdernfIJ,dt'r ikke l>dskil1er· siE fra andre St.engærder, der
findes der p8S Egnen Og iøvrigt i stor Udstrækning mange Steder
Landet over. Efter Vejvocsenetw Mening er disse Stengærder heller
ikke v~lbov~rede, og kan i hv~rt ~ld næppe paa hele Strækningen
betegnes som steneærder, o~ dere~ Tilstand og Betydning for Natu-
ren psa Stedet, synes man. 8~91ede8 ikke ken motivere deres Bevare1-

.Vejprojektet (Overslagssum ialt 1.050.000 Kr.) er god-
kendt af Amtsraadet De af Ministeriet for offentlige Arbejder,
og af Miniiteriet ydes der VejfOndstilskud (85%) til Arbejdets
Gennemførelse. Af den samlede Vejstræknin paa ca. 8.0 Ym i Sorø
Amt er en stræknin~ pøs ca. 2., km i Gunderslev Kommune omtrent

færdigbygget, medens en str~Kning pØ9 e8. 1.6 km for Tiden er ven

I ,

I
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ilt tlive snl&gt. hvorefte~ møn Øhsker at forts~t. m.~ Ombygning
af Vejstr·æknincen i Fuglebjær'g Kommune. Desuden er en. strækning
af Vejen paa ca. 0.7 km i P~stø Amt delvis anlEgt.

Ds Nævn6t ikke 8nser de p8R~ældende Stengærdes skØhheds-
værdi for s»a bet yde l1e• fj t ,.k ved en Fredninb bøt' kunne hindre
Gennemførelse af det b$tydelige Vejprojekt i dets foreliggende
Skikl(else. vil deQ plO&gældende Dekllilrliltionikke kunne ~odkendelil".

Kend~lsen er ef Ejeren af stengærdene. Godsejer Csrl de
NeerEaard. indenket for Overfrednin~snævnet.

Overfredningsnævnet har den 25.M8j 1946 beaigtiget
Sten~ærderno o~ forhandlet med de i Sagen interesserode Parter.
Endvidere har man brevvekslet med Ministeiret for offentlige
·;\rbejdor·om Saion.

Dette Minililterium har i Skrivelse 'f 7.August 1946 udtalt.
at det ikke vil kunne eodkende et Vejprojekt • hvorved begge ~igerne
bever.s. idet den Bredde. d~r herved bliver til Re~doghed for Vejen.
vil rlive for tinee. Derimod vil m8n kunne godkende et Projekt.
hvorved Vejen l~~es umiddelbart Nord for det sydlige Dige. hvis
Bevoksnin~ bevaros. medens det nordli~e Dige. der allerede er delvis
fje.rnet. helt fjernes.

Under Hensyn til denne Udtalelse og da det nordlige
stengærde ellerede er delvi~ ødel~~t. medens det sydlige skønnes
at være frednin~8værn1et. men~r Overfrednlng8n~vret. at det sydlige
St.engØ'de - Dt: kun det.te - bør' fr'edes. IilSlBledesIlt.det ingensinde
mga udsættes for nOben Behlilndling. hvorved det ødelæe.ees. nerlbrydes
eJler fjernes. lieesom den paf, Di/::etværende bevoksning sklll beVgrelil.
Denne ordnin~ er tiltrf8dt af GOdsejer Carl de Neergaard. som end-
videre ov~r'for Overfl'ec:nin~sn evnet har erklocr'et siE: enig i. at
steneær'det Sklll vedli~eljoldes :i,f hlim 0to sener·" Ejere.

pltteleretten tilkommer Ejeren. Naturfredningsreedet
for Sorø' AmtllrlHldskr'ods o~ D~nmu'kil Naturfredninitsforenlng.

T h i b e s t e ro ro e s:

Den af Fr'edninEsnævnet for ~orø Amt Rr·epdskreds den 1.
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November 1945 afssgte K~ndelse ændres 1 Overensstemmelse med for-
anstraende.

P.O.V.
Poul Andorsen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Sorø Amtsraadskrsds. Op}-tÆ VE T
Aar 1945, den 1.November blev i Fredningssag Nr.6/l945

Fredning af Stengærder ved Kastrup Hoved-
gaard i Puglebjerg Sogn,

afsagt saalydende
KENDELSE

I Skrivelse af l7.August 1945 har Danmarks Naturfredningsforenjn
anmodet Nævnet om Godkendelse af en ~eklaration af 19.Juli 1945,
hvorved Godsejer Carl de Neergaard til Gyldenholm og Kastrup Hoved-
gaarde freder de paa hans Ejendom værende gamle Stengærder, der be-
grænser Sognevejen, der fører fra Kastrup Hovedgaard til Dyrehaven
ved Gunderslevholm, af Udstrækning ialt oa 1740 m, saaledes at de
ingensinde maa udsættes for nogen Behandling, hvorved de ødelægges,
nedbrydes eller fjernes.

Det er under Sagen oplyst, at Grunden, hvorfor de paagældende
Stengærder ønskes fredet, er den, at Sorø Amtsvejvæsen har optaget
det paagældende Vejstykke paa sin Beredskabsplan og paatænker en
Udvidelse af Vejen, hvorved de nævnte Stengærder vil blive ekspro-
prieret og omdannet til Skærver.

Ved Nævnets Besigtigelse af de paagældende Stengærder viste
det sig, at Stengærdet paa den sydlige Side af VeJen var uskadt og
fuldstændig dækket af buskagtig Bevoksning, saaledes at Stenene kun
kunde ses inde fra Marken. Stengærdet paa den nord~ige Side af Vejen
var meget defekt, idet der kun fandtes egentligt Gærde paa enkelte
Steder. Hvor Gærder fandtes var det bevokset paa samme Maade som
Gærdet paa den sydlige Del af Vejen, og Stenen i dette Gærde kunde
heller ikke ses fra Vejen.

Sorø Amts Vejvæsen har oplyst følgende: Da de eksisterende Ei-
veje mellem Fuglsbjærg og Sorø-Næstved Landevej i Skelby med deres
ringe Bredde og bugtede FDrløb længe har været utilfredsstillende
for den betydelige og tunge Trafik, der findes her, har Kommunerne
gennem en Aarrække haft Planer om ved delvis Udbygning i Forbindelse
med de nødvendige Forlægninger af de gamle Veje at faa anlagt en ny



Forbindelsesvej, der paa en forsvarlig Maade kan betjene Trafikken
mellem Sydvestsjælland og Glumsø og videre mod Ringsted og København.

Efter at Kommunerne havde drøftet Vejens Linieføring, og der
af Ministeriet for offentlige Arbejder var givet et foreløbigt Til-
sagn om Tilskud af Vejfonden til Vejens Gennemførelse, blev det af
Amtsraadet paalagt Amtsvejvæsenet at assistere Kommunerne ved Ud-
arbejdelse af Detailprojekt til Vejanlægget.

Det udarbejdede Projekt forudsætter, at Stengærderne paa begge'
Sider af Vejen paa ovennævnte Strækning skal fjernes, og de god-
kendende Myndigheder har ikke ment, at der overhovedet var Muligl~
for, at der fra nogen Side kunde være Interesse for en Fredning af

,
disse Stengærder. Fra Vejvæsenets Side har man heller ikke paa noget

\ ")
Tidspunkt tænkt sig Muligheden af en Fredning af Stengærderne, der

t likke adskiller sig fra andre Stengærder, der findes der paa ~-- 1
Egnen og iøvrigt i stor Udstrækning mange Steder Landet over. {:'l
Efter Vejvæsenets Mening er disse Stengærder heller ikke velbeva~~aJ
og kan i hvert Fald næppe paa hele Strækningen betegnes som Sten-
gærder, og deres Tilstand og Betydning for Naturen paa Stedet,aynee
man, saaledes ikke kan motivere deres Bevarelse.

Vejprojektet (Overslagssum ialt 1.050.000 Kr.) er godkendt af
Amtsraadet og af Ministeriet for offentlige Arbejder, og af Mini-'~
steriet ydes der Vejfondstilskud (85%) til Arbejdets Gennemførelse.
Af den samlede Vejstrækning paa ea 8,0 km i Sorø Amt er en Stræk~~
ning paa ea 2,3 km i Gunderslev Kommune omtrent færdigbygget, l'~'-,,:t

I"-:o
medens en Strækning paa ea l,6 km for Tiden er ved at blive anlagt,
hvorefter man ønsker at fortsætte med Ombygning af Vejstrækningen
i Fuglebjærg Kommune. Desuden er en Strækning af Vejen paa oa 0,7 km~

i Præstø Amt delvis anlagt.
Da Nævnet ikke anser de paagældende Stengærders Skønhedsværdi

for saa betydelig, at de ved en Fredning bør kunne hindre Gennem-
førelse af det betydelige Vejprojekt i dets foreliggende Skikkelse,
vil den paagældende Deklaration ikke kunne godkendes.

T h i b e s t e m m e s
Den af Godsejer Carl de Neergaard, Gyldenholm, den 19/7 1945

udstedte Deklaration om Fredning af Stengærder, der begrænser Sogne-
vejen, der fører fra Kastrup Hovedgaard til Dyrehaven ved Gunderslev-
holm kan ikke godkendes.

Urban Petersen N.C.Ælkær Niels Larsen.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSSSPROTOKOL.

Ar 1951, den 6.august, afsagde overfredni~gsnævnet følgende
k e n d e l s e :

•

I anledning af en ~rojekteret udbygning af bivejen ~elleme, Fuglebjerg og Sorø-Næstved landevej blev der rejst spørgsmal om
fredning af nogle ved Kastrup hovedgård beliggende stengærder, s~m

tt i det udarbejdede vejprojekt forudsattes fjernet.
Ved kendelse af ?5.januar 1947 iværksatte overfrednings-4t' nævnet fredning af det sydlige steng~rde, medens man ikke fandt

anledning til at frede det nordlige gærde, som allerede delvis var
ødelagt. Denne fredning blev uden krav på erstatning tiltrådt af ejeren,
godsejer Carl de Neergaard, som forpligtede sig og senere ejere
til at vedligeholde stengærdet.

Efter kendelsens afsigelse oplyste vejmyndighederne, at det
for vejprojektets gennemførelse ville være nødvendigt at rjerne de
østligste ca. 160 m af det fredede sten~rde og henstillede, at over-
fredningsnævnet gav tilladelse hertil. Overfredningsnævnet fastholdt
heroverfor den ved fredningskendelsen fastsatte ordning. Da det imidler-
tid derefter for overfredningsnævnet oplystes, at det ikke var muligt

~ at opnå en tilfredsstillende ordning af forholdene pa grundlag af 8ndre
projekter end det oprindelige, tillod overfredningsnævnet flytning af
de omtalte 160 m af stengærdet således, at det genopførtes langs den

~ nye vej.
Efter at dette er sket, har ejeren af stengærdet, godsejer

Carl de Neergaard, ansøgt om, at fredningen må blive oph~vet, idet han
anfører, at den landskabelige værdi af stengærdet, efter at den smuk-
keste del er blevet flyttet, er gået tabt.

Overfredningsn~vnet, som den 22.maj 1951 påny har besigtiget
stedet, må give ejeren medhold i, at den stedfundne fredning nu er
uden væsentlig betydning. F~edningen vil derfor være at ophæve.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af overfredningsnævnet den 25. januar 1947 afsagte

kendelse vedrørende fredning af det sydlige stengærde ved vejen mellem
Fuglebjerg og Sorø-Næstved landevej ophæves.
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