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Afgørelser - Reg. nr.: 01878.00
Fredningen vedrører:
•

Knudshoved, Orekysten,
Rosenfelt

Domme

Taksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

•

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

-

----

02-07-1952

•
FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. /'/'
Udskrift
af
forhandlj

n[!;Gpro"Lolwllen for

frednine;snævnet

D e lc l

Cl

År 1952 cl. 2/7 holdt
llay-Scllmidt,

Svensmark,

r a t i o n

PRÆSTØ amt.

afsagt

i'rednini~snævnet

stol'o-lIeddinr;e,

Kris"Lofforsen,

for

d. 2/7-1952.

bestående

af dommer

som f011nand, op:, amtsrudsmedlem

Jolls.

som amtskomml.malt medlem, møde, hvor ller

foretor>;es
Tilbud

i

af

.i.ra Rosenfeldt

godslwntor

2o/12QQ51
om fre(lnin{" af matr.m
_1

l~ Knudshoved,16~

op:, en del

Ore o~ Gallemader,
stauG

jorder,

1.2:,Rosenfeldt

51

af

Vordingbor~

køb-

samt en dcl

hf 19 og

hovedga~lrd,

Kas trup

oogn.

Do-Lblev b e rrtln'k et , at bilag
inden

cle n U/~) l r:J5c: underskrevet

respekterer

l var

forsynet

p<1te,crnin,'!om, at

overfreclninvsnævnets

kendel.se

al.

med en af

ej er-

i' cedninrstilbudet

12/3

1943,

tinglyst

fJ/4 1948.
Bndvidore

bemærkedes,

n"Nl1te p<1te["nin:~ Cl' blevet
ninr;smHvnet vil

tilnkrive

at deklarationen

godkendt

nil1:~sLillmdet

voclrorenLio matr.nr.

borg købstadn

jorU81' i VordinGuorg

llila{~ l

horefter

Cl'

l med nys-

fredninp.:snævnet,

o.f

Vordingborr,

bilag

kommune

OJ'Tl

at

og at

fred-

indpaDDe fl'ed-

16.2:,Ore og Gullemader,

VordiYlf.T,-

kom'nunes dispooi tionsplan.

sCllydende

D e k l a r a t i o n.
Undertc2:ne(]e
~red nin

tilbyder

herved

at

lade

foretage

følr;ende

el' :

I.
Mu-Lr.nr. la

Knudshoved,

Vordine;borg

købstads

markjorder.

L
Denne ejendom skal
sin nuværende
drift

tilstand.

af kreaturer

omlæg["es mod græs,

så vidt

muligt

Området må benyttes

og heste.
dor-; alclrir;

Det nuværende
hole

arealet

forblive

henliggende

som hidtil
grænaroal
på eet

til

i

løs-

mel periodisk

å.r. Kunste;ødning

og anden gødning må frit

tilføres.

Det ved trnktørstedet
iovrir,t

m&opdyrkning

til

opdyrkede

landbru~

eller

areal

mit fortsat

havebru['; ikke

dyrkes,

finde

sted

på omr~tdet.

3.
Kun helt
af træer

udgåede

og buske udføres

træer
efter

og buske må fjernes.

Plantning

s8JJlråd med Naturfredningsrådet.

4.
Terrænets
eller

lign.

form må ikke ændres ved udp;ravnine;,

Sten eller

planering

grus må. ikke fjernes.

5.

I

AfvandinG må ikke

foretares

pil nOGen del af arealet.

[mden fangst

af dyr i vandsamlingerne

6.
Fiokeri
ilcke finde

eller

må

sted.
'7.
Bygnj.nc;er, skure, boder, beboelsesvogne

Bke luftleclninger
området.

samt skæmmende indretninger

De nuværende bygninGer

op; vedlir·c:lloldeo.

I

m..:.ikke

finJe

Men ændring,

steJ

i til:Jlutnin[':

til

stk. l i naturi'l'ednin,rrolov
pensation

tilliGe

at

for

ninger

anbl'in[';eo sJ :J1c.iulte oe; gøres

okal tilladeloe

der ønskes
til

godken-

bYGninper.

kræves i henhold

til

~)~
25

sådan dis-

af ejeren.

opføres

Såfremt

forudgåencle

traktørstedets

kan ej eren tillade,

brug for

m~ dog bevares

140 af ? /J 1937 bliver

nr.

ninGer

muli~t.

til

011

anbrin{"8s pr

også p;ælder nye by,o:nin["er-.

dispensation

indhente

Endvidcl'e

srådets

hvilket

i stedet

S~h'remt statmnini:JteriC"Ls

elektri-

tilbY{':l1inp; op; ombyp;ning af diose

udseen,,-e,

eller

må ikke

ved traktørstedet

uden naturfredninr

de] se of bebyg,,;elsens

og lign.,

fiskere

opført

opførelsen

at indtil

i dores
se':.lidet

erhverv.

tre

mindre byg-

Sådanne byg-

iøjnefaldende

som

mere end ') sådanne bygninp,er,

gives

al' natuI'l·rednin~·srådet.

8.
Kortvari[':
sted,

og lidet

sul'remL e4oJ'ono tilladelse

omi1-1ttende teltslagning
hertil

er erhvervet.

m;;!.finde
J.~aturfred-

ni n,'?:sr~tcletkun do.'":be[':rwnse omfanget af tel tolac:ninp;<:..n.

9.
I de regler,som
for

offentlif,hedens

e,iere;n har

adc;anlj til

ved foranstnende

:fastsat

eller'

området,

sker

kan meddele

ejeren

miitte

der

fastsætte

in{T,en ændring

bestemmelser.
lo.

lJaturl'rednin[!'srådet
de under

l -

t)

anførLe

dispensation

fra

bestemmelser.

II.
MCJtr.nr.

lG b O{, en del
-_._--=..
_---_
....
--

Dette
Dom lir;~cr

af matr.nr.

:11 Ore og Gallemader,
Vor---...
-~.-~-_
._....
._-------_._.

omr..lde omfatter

indenfor

lj{';e ske111jørne

a) mod sydøst

uf

lG~) til

hovcdby.,,:ninus s,ydveutlif,e
lra

det nordveotlir,e

51, or; den eller

,
•

for

16l>

facade,

h,iørne

af l6~ til

det

dor; den offentlige

vej,

over

areal,

Rosenfeldt

en ret

linie

sydvestlige
nævnte

16&. 1,ira

hjørne
facade

området

und-

som går mellem l6~ og

de ejendomr~e, GO.1ligp;er

en cnu].;:udsigt

af

c) mod nordønt
sleel af

det

det nordøst-

flU

b) mod nordvest

J1. Ji'ra nwvnte 01'1 entlir;e

hUV8S

linie

sydootlige

det nordøstlir;e

tar;eG selvfølrr,elip;

16 ~ op; iøvrigt

en ret

nævnte facade,

orr, d) mod sydvest

olecl af

det

skelh,iørne

af hove(1bygninn'ens

11 f"O

matr.nr.

sydøst

vej

området

for

og fra
til

det

havet

sydøstsy<lvcst

hovedbygninpen.

l.
T':'.L omr lue L må ikke

boclGecvo,'-rne o!'; lign.
m,j,i Jcke være over

ar:

området

}\rcdnin[;erne
i'or

Beplantninp,en

løvtræer

of, hø,ie buske må

ejeren

[lar ikke

adr;ang til

som or;S;;'tforplil,ter
tinglyses

GOI!!

omr~ldet.
ei'terføl~ende

ej ere ,m:}

hæf"Lelse pLt de nævnte matr.

i f'oreninp;

med hvilke

de m;;ate ud-

lu.nd urU[~.
l':l"LiLlcOl

for

"be-

hø j.

nuværende

nt'8,Of, lle øvri,o:e mutr.nurnre,
[''(11 '8

boder,

i·ornyes.

OffenLlir;heden

uden udgift

okure,

samt slcæmmendeindl'etninr.;er.

l 1/2 meter

De indent'or

dof, bi beJlOlJeu

anbrinr-:en byf'"ninger,

et Lcn hal' nnturlrednin'"sriidet

Pr:Joto aJllLS.L'uuslcreds hver

for

og naturi'r8dninnGn~vnE

sip; eller

Rosenfeldt
d.
Elnn Oxhnlm.

i forening.
20.

/

december 1951.
8. Jpl1RPl1.

Ifølge overfredningsnævnets
lyst 8/4 19LHj, har offentligheden
et i :endelaen nælwere

kendelse

af 12/3 1948

:cet til ophold på og badning fra

bestemt areal af matr.nr.

opføres fornødne toiletter,

ting-

16 ~, hvorpå

kan

omgivne af en passende bevoksning,

og

anbrinf';esbwnlce,afi'aldskurve og skilte med påskrift om arealets
anvendelse.

J"eg er indforstået

med, at overfredningsnævnets

ken-

delse res-pektel'es.
Hosen1'el(lt,d. 8.jmi
Elsa Oxholm Tillicsh./
Det i foranstå.ende deklaration
bud modtareo

0["

1952.

S. Jensen.

omhandlede

frednin["stil-

~odkendes.
]"redningsnævnet for Præstø amtsrådskreds.
J. 15/6

19:52.

25/6 1952.
Poul Mo rt en[)en •

Johs. l'ristoffersen.
]Jet bemærlcedes, at de panthavere,

som er anført i ting-

bo[';sattest0,1'lo/lo 1951 .ll'adommeren i Vordinf';borg res-pektcrer
del;:larationen, O{~ at Sydøstsjællands

Elektrici tets-Aktieselskab

li~eledes

som altsu får prioritet

respekterer

for pantegælden

deklarationen,

oi!'de Sydøstsjællands

Elektriciteto

forud

Aktieselskab

ti llco!!11lende
ti rlglYGi,eret tigheder.

Hay-Schmidt.
13C{~m,

es tinrr1YGt

-prioritot oom i udskriftens

Johs. "~ristofl'ersen.
Le

de Wlder I or,: II nævn Le ej end0J11111C
med

olutning anført.

lJatUl'l'l'euninf"snmvnet
for Prrestø amtsråclskr8ds d. 4/8 1952.
Dommerkontoret

i Store-Heddinge.

Hay-Schmidt •
.; U.L.
Indf0rt i dnr;bop;enfor retskreds nr. 22, Vordingborp; købsta~ o~ Gøndre birk, d. 5/U 1952 •

..................... .................... ....... ..........
Anm.

På matr.16~

og 51 er lyst foruden pantegæld

og deklaration

med S.B.A.S.
l.

9/2 'jodek!. ang. by{"{"elinie.

2.

o/l 3c3 dok. ang. byr;r~elinie lan{;s kysten,yedr.alene

3.

20/1 47 kendeloe

III

fra naturJredningsnævnet

16~

of!,almenhedens

færdsel

4.

op ophold p~ 16 ~

')7

27/9

skøde må ejendommene på Ore ikke

ifølGe

samtykke af <J.l'vincerne til

pu.

matr.

1.

4/9 lE34·i købekontrakt

nr.

la og l~ Rooenfoldt

2. 17/12 lH45 o.s.

3.

2~/)1846 dekl.

J.

I

7.

anp;. Hosenfeldt

okr.

l4/ r

om drainleJninr-er

187) dele!.
lUn

hovedgård

om refusioner.

m.v.

om vedligeholdelse

om r;odtcøreloe

24/10

og 1~ Knudshoved.

om fredskov.

10/4 leGl dclel.
r

uden

gods.

hovedgurd

rentekammerokrivelser

4. 27/9 lH54 0.0.
[-

Rosenfeldt

sælges

delcl.

for

af pligthuse.
fære;evæocn.

til

om generalot:Lens

jernbanen.

rådighed

over et

stk.

jord

p:1 la Knudshoved.
8.

22/:> 1878 dele!.

om bevadnr:

9.

~/') ltJBG o. s.

lo.

'1/12 1892,25/(3 190'3. strandsynsforretnin[';

vedtægt

for

af' oldtidsmindesmærkeme.
SkalJerup og Masnedsund digelag.
ang. borttagning

af

~:lten p1 stranLlen.
11. 10/)

190') lejekontrakt

af la Rosenfeldt
12.1)/10 1909 i'lmdats
l).

2U/ll

med ~arineministeriet

ang.

2 jordstylcker

hovedgård.
vedr.

1911 kontrakt

penGefideikommis.

med VOJdinp;boL'[( kOlJununeom levering

af elektr

ciLet.
14. 4/) 1936, 9/13 19'38 byr;r;elinie
l).U/G

~

I

16. U/l

1~))(3kontrakt

veJr.

l~ Rosenfeldt

meLibyp;ningotjencDten

lJJ4l dok. an!'". b'yf,~e1inic

hovedG:hd m.fl.

vc:clr. do.

lo.n~~; kysten

vedr.

19, Rosenfcldt

hovc>lg:lrd og lQ. Knudshoved.
17. n/II

194·1 frcdnin[';

18. 18/9 194'.5 dok. ang.

p~ lQ. Knudshoved m. II.

af fortidsminder
trigonometriske

stationer

på 19, Hosenfeldt

hoveugurd m. f I.
19.

9/9 1944 dok. anr.;. dr:xmledninp:.

20.

G/L~ lc)4~ ekopropriationsbestcmPlelse

om l.'orbud mod adf,an'" til

brove,jCl1o
21.
_

10/11 194:5 bY'[2;rreliniedeklaration
ID•.

I

n.

VOI'CLLJ1[(llOI',O'

købstuds

vedr.

of, Vordingborg.

sønclre Ej,r1-:::J ret.
Kauffeldt
cst.

l.§!;Hosenfeldt

/ Er,

hovedgård

01878.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01878.00
Dispensationer i perioden:

•

15-04-1986 - 04-05-2005

II

*'

Til fredningsregisteret
til orientering
Y'J$tore.Heddinge.

07%

FREDNINGSNÆVNET
I
STORSTROMS AMTS
NORDLIGE FRED:-JI:-JGSKREDS

Modtaget I frednIngsstyrelseN'

Dommerkontoret
4660 Store-Heddinge
tlf. (03) 702073

2 2 APR, 1986

nr.

den

42/86

REG.NI.

O l CO 7 8 . 000

-,

....
,.

'<
..;:evnet., n3.r d • u.
ti l s1(revet

.'

l

·

"

Parkvej

.'•

-

L:1. TI "hk'l bs~~or1
'~Ol'et, ~ ~orstr2i~S

Amts~.,::o:r
.....
'T.tme,

37, 4800 !Tykøbinb }' s.iledes:

j

"

·

'1

.!0,

I
:~
!

•
I 3~rivelse

e

~f 24 ~~rto

198~ har

l3.1dshatu~on~oret

for

Jtorstrøms-

allltskor:1!:1une~Dl:lojet OEl dispens3.tioll
fra fred111!l~skenJelGen.:lf
5 3.uc?;ust
--l- 95? -;edrørende r:nudsnoved Odde. til 1nds.?l.lJli:l,:: af 200 :_lo~kefr":tlg.
~et er o~lyst,
~t Knudshoved Odde er et af de få steder
i landet,
hvor der fi ncies e;'1 passende cest~nd af klo::l::eirner,
o; :..t f j er~lels en af
200

:::3

til trldt

i:;1':e :-:'ln '3.nt:l:es 3.t pdvirke
:lf s1vel

ejeren

af arealet

bestandeCl.

,jen .l).:H:.en):
~e inds3.:nlinc

sorJ 3.f n~turfrednin6s1'ådet

og l-aJ1L1a.rks

naturfrednin~sforening.
Det er endviderp. oplyst,
at formålet
med l::lds3.:rrlin;en er at
at udkL:3kke klokkefr~er
pd. et eenet 3.real på -.yord.
~fter det sllesles oplyste ;:}eddeler n''":vnet ~1erved dispeasation

.

l

l

e
e

fredni nGs~~endelse!13 /-: t. 6 til

•
..
".

J.nr. F.

1:)03.5

hIl

.

- ~O ~:

forsø:;e
fra

den be:s.:srede indsar:;.lin -::3.i 200 klo::kefrlrJ-

i' • ;'1.V

Miliøministeriet;

er

•

l--V)

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOL
STORSTRØMS

•

1--,1

1;.:

FOR FREDNINGSNÆVNET

AMTS NORDLIGE

I

FREDNINGSKREDS

Ar 1990 den 10. august foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen
Fr.s. 80/90
Ansøgning om dispensation fra fredningskendelse af 5/8 1952, pkt. 6,
om fredning af matr.nr. l-a Knudshoved,
Vordingborg markjorder (Knudshoved Odde)
til i august 1990 at indfange klokke'frøer med henblik på registrering.
Der fremlagdes:
ansøgning af 30/7 1990 med bilag fra stud. scient. Lars Briggs og
biolog Kåre Fog.
- Tiltrædelseserklæring
af 8/8 1990 fra landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæring
af 9/8 1990 fra Rosenfeldt Godskontor. (Godsforvalter Mogens Høybye har telefonisk den 10/8 1990 meddelt, at
ejeren ikke har noget at indvende mod, at undersøgelsen også foretages udenfor weekender i august måned 1990.
Formanden bemærkede, at Vordingborg kommune v/biolog Erik Rasmussen,
Skov- og Naturstyrelsen v/fm. Ib Kofod og Danmarks Naturfredningsforening v/Holger Hedemann og Jesper Refn telefonisk d.d. har erklæret, at
de ikke har noget at indvende mod det ansøgte og frafalder anke. Endvidere har nævnets øvrige medlemmer telefonisk erklæret, at der ikke har
noget at indvende mod det ansøgte.
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet herefter dispensation fra ovennævnte fredningskendelse
til det
ansøgte. Det er en forudsætning for dispensationen,
at frøerne straks
efter registrering sættes ud igen på de samme steder, hvor de er indfanget.
Ulf Andersen.
fmd.

Frem-

sendes

idet

udskriftens

Fredningsnævnet

rigtighed

bekræftes.

for Storstrøms

Vordingborg,

den

amts

nordlige

10. august

fredningskreds.

1990.

~nd~

fmd.
Udskriften

er sendt

Lar~

Briggs,

Kåre

Fog,

Niels

Løjesøvej

Vordingborg

Bohrs

amtskommune,

Godskontor,

4760

Slotsmarken
4760

5230

Odense

M,

Vordingborg,

Landskabskontoret,

Naturfredningsforening,

Rosenfeldt

23 vær 3240,
Veksø,

Rådhuset,

og Naturstyrelsen,

Danmarks

/
Alle

15, 3670

kommune,

Storstrøms
Skov-

til:

Parkvej

13, 2970

Nørregade

Vordingborg.

37, 4800

Hørsholm,

2, 1165

Kbh.

K.,

Nyk.

F.,

•

.'

.'
Miljøministeriet

Skov- og NaturstyreJsen
J.nr. SN
Akt.

nr.

1'211\) S - 00"1

'2- '--- ~\
\

1378- ..0

o

Modtagot'

Skov-og Naturstyrelsen

2 5 Jf.rL 1~91
U D S k R I F T
AF
FORHANDLINGSPROTOkOL
FOR FREDNINGSNÆVNET
I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 23. januar foretoges
på dommerkontoret
i Vordingborg
formanden
for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen.

•

Fr.s.

112/90

Sag om dispensation
kendelse
ning

fra frednings-

af 2/7 1952 vedr.

af. arealer

fred-

på Knudshoved

og fra naturfredningslovens

•

af

Odde
§ 46

(strandbyggelinien)
til oprensning
af 3 vandhuller
på Knudshoved
Odde
(vandhul

nr. 2, 8 og 19 og til ud-

jævning af det opgravede
slam
områder, hvor der ikke findes
drevsvegetation
i forvejen.

på
over-

Der fremlagdes:
- Ansøgning

I

af 11/10 1990 med bilag

fra landskabskontoret.

- Tiltrædelseserklæringer
fra naturfredningsrådet,
Rosenfeldt
Godskontor, Danmarks Naturfredningsforening,
Vordingborg
kommune og fra
nævnets øvrige medlemmer.
Nævnets
Nævnet

formand
meddelte

kunne

ligeledes

herefter

tiltræde

dispensation

det ansøgte.

til

det ansøgte.

kår, at deponering
finder sted i 70 - 100 meters
lerne på i forvejen næringsrig
jord.
Nævnets

tilladelse

r;'-';nministeriet
.":kov- o~Nat,rstyrelsen
J.nr. SN

' l )\ SI

O O l

hvis

den ikke

Ulf Andersen
fmd.

•

Akt. nr

bortfalder,

q

afstand

er udnyttet

Det er et vilfra vandhul-

inden

5 år.

.
/bk

et

Fremsendes
Nævnets

idet udskriftens

afgørelse

indbringes

rigtighed

kan inden

4 uger efter

for Overfredningsnævent,

af den, der har begæret
fredningslovens
Tilladelsen

iværksat kan tilladelsen
ikke udnyttes,
fæstes af Overfredningsnævnet.

,

for Storstrøms

modtagelse

15, 2970 Hørsholm,

afgørelse

samt de i natur-

m.fl.

før udløbet

Vordingborg,

skrivelses

Slotsmarken

myndigheder

udnyttes

Fredningsnævnet

denne

fredningsnævnets

§ 58 nævnte

kan ikke

bekræftes.

af klagefristen.

medmindre

amts nordlige

den 23. januar

afgørelsen

Er klage
stad-

fredningskreds.

1991.

AM/) ~, Ulf- {ndersen.
fmd.
Udskriften

er sendt

Vordingborg
Storstrøms

I

Skov-

til:

kommune,

Valdemarsgade

amtskommune,

og Naturstyrelsen,

Danmarks

Godskontor,

43, 4760 Vordingborg,

Landskabskontoret,
Slotsmarken

Naturfredningsforening,

Naturfredningsrådet,
Rosenfeldt

-

Slotsmarken
4760

Parkvej

37, 4800 Nyk. F"

13, 2970 Hørsholm,

Nørregade

2, 1165 København

13, 2970 Hørsholm.

Vordingborg.

K.
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U D S K R I F T
AF
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FORHANDLINGSPROTOKOL
FOR FREONINGSNÆVNET
STORSTRøMS
AMTS NOROLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 3. maj foretoges
manden
Fr.s.

•e
•

for fredningsnævnet,
19/91 jf. 80/90

på dommerkontoret
dommer

Ansøgning

I

i Vordingborg

af for-

Ulf Andersen.
om dispensation

fra fredningsken-

delse

af 5/8 1952, pkt. 6 om fredning

af

matr.

nr. 1 a Knudshoved,

mark-

Vordingborg

jorder, (Knudshoved Odde) til i 1991 at indfange klokkefrøer på Knudshoved
Odde, og i
tidsrummet

1. august

at indfange lavere
ler på odden.

1991 till.

dyreliv

maj 1992

i nogle

vandhul-

Der fremlagdes:
- Ansøgning af 27/3 1991 fra stud.
scient. Kåre Fog.
- Tiltrædelseserklæringer

•

ningsforening,

scient.

fra Rosenfeldt

landskabskontoret

Lars Briggs

Gods, Danmarks

og fra nævnets

øvrige

Naturfredmedlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation
fra ovennævnte fredningskendelse
til indfangning
af frøer m.v. som ansøgt. Det fremhæves, at det er en betingelse,
at
frøerne efter foretaget vejning,
i det samme vandhul igen.

fotografering

Ulf Andersen.
fmd.
Fremsendes

idet udskriftens

~.J'f\ll .10ID1ms
"t
ene't

Dkov- og Naturstyrelsen
J.nr.

og lic.

SNlLe

Akt nr

!t

t/S . "0\;

p!1.V

rigtighed

bekræftes.

m.v.

straks

sættes

ud

IBK

--Nævnets

afgørelse

indbringes

kan inden 4 uger efter

for Overfredningsnævnet,

den, der har begæret

§ 58 nævnte

Tilladelsen

kan ikke udnyttes

myndigheder

afgørelse

•
e
•

før udløbet

for Storstrøms
Vordingborg,

Vordingborg
Ilstorstrøms

af klagefristen.

medmindre

amts nordlige

afgørelsen

Er klage
stadfæs-

fredningskreds.

den 3. maj 1991.

Rosenfeldt

Niels Bohrs Alla 23 vær 3240, 5230 Odense M.

Kåre Fog, Løjesøvej
kommune,

amtskommune,

43, 4760 Vordingborg,

Landskabskontoret,
Slotsmarken

Naturfredningsforening,
Godskontor,

15, 3670 Veksø,

Valdemarsgade

og Naturstyrelsen,

Danmarks

'

samt de i naturfred-

er sendt til:

Lic. scient.

•

af

fmd.

Stud. scient. Lars Briggs,

•

15, 2970 Hørsholm,

At>An~

Udskriften

Skov-

modtagelse

m.fl.

iværksat kan tilladelsen
ikke udnyttes,
tes af Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet

skriveIses

Slotsmarken

fredningsnævnets

ningslovens

denne

Parkvej

37, 4800 Nyk. F.,

13, 2970 Hørsholm,

Nørregade

4760 Vordingborg

.

2, 1165 København

K.

!I

U D S K R I F T
AF
FORHANDLINGSPROTOKOL
FOR FREDNINGSNÆVNET
STORSTRØMS
AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

Ar 1992 den 18. maj

kl. 13.00 afholdt

nævnet

møde

I

på dommerkontoret

i Vordingborg.
Til stede var nævnets fungerende formand, retsassessor
Jan Uffe
Rasmussen, det amtskommunale
medlem Vagn Hansen og det kommunale
medlem Flemming Kruse Hansen.

I

Der foretoges

.

Fr.s. 81/91

Ansøgning om dispensation
fra naturfredningslovens
§ 46 og en den 5/8 1952 tinglyst fredningskendelse til udsætning af dådyr med heraf følgende fornøden indhegning på Knudshoved Odde (matr. nr. 1
a Knudshoved).

Der fremlagdes:

•
•

- Skrivelse af 23/7 1991 med bilag fra Peter Oxholm Tillisch med
påtegningsskrivelse
af 9/8 1991 fra Storstrøms amt, landskabskontoret.
- Kopi af nævnets

skrivelse

af 22/8 1991 til Peter Oxholm

- Skrivelse

af 18/3 1992 fra Peter Oxholm

- Skrivelse

af 24/3 1992 fra Storstrøms

- Kopi af nævnets
- Skrivelse

skrivelse

Tillisch .

Tillisch.

amt, landskabskontoret.

af 25/3 1992 til Peter Oxholm

af 30/3 1992 fra Peter Oxholm

Tillisch.

Tillisch.

tt-

Kopi af fredningsnævnets
a Knudshoved
(Knudshoved
Ejeren
lisch.

Peter

For Storstrøm
For Danmarks

•

Oxholm

kendelse lyst den 5/8 1952 på matr.
Odde) var til stede.

Tillisch

amt mødte

mødte

sammen

Jens Birk-Møller,

Naturfredningsforening

mødte

med sin fader

nr. 1

Erik Til-

landskabskontoret.
Bent Christiansen.

Peter Oxholm Tillisch redegjorde for baggrunden og formålet med ud'sætning af dåvildt på Knudshoved Odde. Rosenfeldt gods har nu opstillet et hegn, der går nord/syd langs med det nuværende vestlige
hegn på bisonfolden.
Der er tale om et dyrehegn af 2 meters højde
med stenter, et på nordsiden og et på sydsiden. Godset har iøvrigt
fulgt de vilkår, som landskabskontoret
har stillet, dog at der ikke
findes at være anledning til at tidsbegrænse
tilladelsen.
Man er
fra godsets side indforstået
med, at der årligt finder en besigtigelse sted med repræsentanter
fra bl.a. landskabskontoret
og naturfredningsforeningen,
således at det kan bedømmes hvormange dyr,
der skal være i området.
Jens Birk-Møller bemærkede, at såfremt der finder en årlig besigtigelse sted, hvor bl.a. antallet af dyr fastlægges,
vil landskabs-

•

•

kontoret efter omstændighederne
kunne tiltræde,
begrænsning af tilladelsen
udgår.

at kravet

om tids-

Bent Christiansen
anførte, at såfremt Danmarks Naturfredningsforening kunne deltage i den årlige besigtigelse,
havde man ikke bemærkninger til det ansøgte.
Nævnet

skal udtale:

Formålet med fredningen har været, at området "så vidt muligt skal
forblive henliggende
i sin nuværende tilstand, dog således at området må benyttes som hidtil til løsdrift af kreaturer og heste".

..

__ "

Da formålet med at udsætte dådyr på Knudshoved Odde er en bedre pleje af overdrevet,
som er blevet stadig mere bevokset med buske, finder nævnet, at der foreligger
sådanne ganske' særlige omstændigheder,
at der kan dispenseres
fra naturfredningslovens
§ 46 til opstilling
af en dyre hegn og fra fredningskendelsen
på betingelse af:
at antallet af dyr ikke overskrider,
Andersens rapport,

•

hvad der er angivet

i Mogens

at dådyrprojektet
ikke forhindrer udsættelse af andre
til pleje af specielt klokkefrøvandhullerne,

græsningsdyr

at dådyrene
ekstreme

ikke fodres
vejrforhold,

under

at publikum

stadig

likumsstenter,

undtagen

har adgang

ved snedækning

eller

til hele odden med opstilling

andre

af pub-

og

at der årligt foretages en besigtigelse
af området af repræsentanter for ejeren, Storstrøms
amt og Danmarks Naturfredningsforening.
Dispensationen

•
..

bortfalder,

såfremt

den ikke er udnyttet

inden

5 år .

Jan Uffe Rasmussen.
fg. fmd.
Fremsendes

idet udskriftens

rigtighed

/bk
bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse
indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets
fredningslovens
§ 58 nævnte myndigheder

afgørelse
m.fl.

samt de i natur-

Tilladelsen
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage
iværksat kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-

ttl

fæste s af Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet

Udskriften

er sendt til:

Peter Oxholm

II

Vordingborg
Storstrøms

for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg,
den 25. maj 1992.

Tillisch,
kommune,

Rosenfeldt
Valdemarsgade

amtskommune,

Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks

•
•

Godskontor,

43, 4760 Vordingborg.

Landskabskontoret,
Slotsmarken

Naturfredningsforening,

4760 Vordingborg.

Park vej 37, 4800 Nyk. F.

13, 2970 Hørsholm.

Nørregade

2, 1165 København

K.
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I

foretages på dommerkontoret
i Vordingborg
for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen.

af

Ar 1993 den 31. august

formanden
Fr.s.

25/93

Sag angående dispensation
fra deklaration
af 2.
juli 1952 om fredning af Knudshoved Odde til
udgravning m.v. af vandhuller.

Der fremlagdes:
- Ansøgning af 6. august
Landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæring
styrelsen

1993 til med bilag

af 18. august

Tiltrædelseserklæringer

fra nævnets

fra Storstrøms

1993 fra Skov-

øvrige

Amt,

og Natur-

medlemmer.

Formanden bemærkede, at arkitekt David Trier Frederiksen
har oplyst, at slammet fra vandhul 20 ønskes udlagt i vandhul 19.
Da nævnets formand ligeledes
net tilladelse
hertil.
Nævnets

tilladelse

kunne tiltræde

bortfalder,

det ansøgte,

hvis den ikke er udnyttet

Ulf Andersen.
fmd.
Fremsendes
Nævnets

idet udskriftens

afgørelse

kan inden

rigtighed

gav

næv-

inden

3 år.

/sh

bekræftes.

4 uger efter

denne

skriveIses

modta-

~

gelse indbringes for Naturklagenævnet,
Vermundsgade
38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslavens
§ 86 nævnte myndigheder
m.fl.
Tilladelsen
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er
klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.
Fredningsnævnet
for Storstrøms
Vordingborg,
den 31.08.93

amt

fmd.

Udskriften

Godsejer

er sendt til:

Peter Oxholm

Vordingborg
Storstrøms

kommune,

Tillisch,
R~dhuset,

amtskommune,

Skov- og Naturstyrelsen,

tt

Danmarks

4760

Haraldsgade

Forening

Gods, Vordingborg.

Vordingborg.

Landskabskontoret,

Naturfredningsforening,

Dansk Ornitologisk

Rosenfeldt

Park vej 37, 4800 Nyk. F.

53, 2100 København

Nørregade

ø.

2, 1165 København

v/fmd. Jens Mortensen,

Ferskenvej

K.
175,

Næstved.
Friluftsrådet
Maribo.

v/amtsformand

Terkel

Jakobsen,

Pilevænget

2, 4930

'Ar 1995, den 28. juni foretages på dommerkontoret
i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet,
dommer Ulf Andersen.
('
Ansøgning om dispensation fra frednings-~
kendelse af 5/8 1952, pkt. 6 om fredning~

Fr.s. 7/95 jfr. 19/91

af matr.

nr. 1 a Knudshoved,

Vordingborg

markjorder,
(Knudshoved Odde) til at
indfange klokkefrøer med henblik på fotografering,
således at frøerne efter
højst et par timers ophold i en spand,
som står ved vandhullet, sættes ud igen.
Der fremlagdes:
- Ansøgning

af 12/4 1995 med bilag fra biolog

Kåre Fog.

- Tiltrædelseserklæringer
fra Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret, ejeren Peter Oxholm Tillisch og Danmarks Naturfredningsforening.

Formanden bemærkede, at ejeren d. 9. maj 1995 telefonisk har
indstillet, at tilladelse gives indtil videre, således at den kan
opsiges med et passende varsel (3 - 6 mdr.).

tt

Formanden bemærkede endvidere, at nævnets øvrige medlemmer d. 27.
d.m. telefonisk har tiltrådt, at der gives tilladelse til det
ansøgte

på vilkår,

som indstillet

af ejeren

og Natur-

og

Plankontoret.
Da formanden ligeledes kunne tiltræde dette, gav nævnet
tilladelse til, at Kåre Fog indsamler klokkefrøer på Knudshoved
Odde med henblik på fotografering
og registrering.
Frøerne skal
sættes ud igen efter højst to timers ophold i en spand.
Indsamling i det enkelte tilfælde kræver en speciel tilladelse
fra Rosenfeldt Godskontor. Udlevering af tilladelsen sker
samtidig med udstedelse af kørselstilladelse
og orientering til

I). II/j-OO ( C)

/1

/

.
~

-.

godsets personale, der holder opsyn med området. Oplysning om at
klokkefrøerne er fredet, gives ved skiltning, med tekst som
foreslået af Natur- og Plankontoret.
Skiltet (skiltene) udformes
og anbringes efter aftale mellem Natur- og Plankontoret
og
ejeren.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
tre år eller ikke udnyttes i tre på hinanden følgende år, jfr.
naturbeskyttelseslavens
§ 66. stk. 2.
Tilladelsen

•

gælder

iøvrigt

indtil

videre.

Tilladelsen kan opsiges af ejeren, Storstrøms
Naturfredningsforening
med 6 måneders varsel.

amt og Danmarks

Ulf Andersen
/pn

fmd.
Fremsendes
Nævnets

idet udskriftens

afgørelse

rigtighed

bekræftes.

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.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
klage iværksat, kan' tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.
Fredningsnævnet
Vordingborg.

for Storstrøms Amt
den 28. juni 1995.

~

Andersen
fmd.

Er

"~'.~' ..:'~'~I
..

REG.Hl
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I STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 3700 58 og 55 37 14 58
Postgiro 641 5008. Telefax 55 37 0358
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Modtaget i

"er N RurstyreIsen
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i .5 .lUNI 2000
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR
FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT

Onsdag d.14. juni 2000 foretoges på dommerkontoret
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

i Vordingborg

af formanden for

Fr.s. 212000 Sag om dispensation fra kendelse tinglyst d. 5.august 1952 om fredning af
bl.a. matr. nr. la Knudshoved, Vordingborg jorder til et klokkefrøprojekt i 2000 eller
2001.
Der fremlagdes:
Brev af 19.januar 2000 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-52-397-4-1995.
Brev af 28.januar 2000 med bilag fra Danmarks Naturfredningsforening.
Brev af 8. februar 2000 fra lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening.
Brev af 24. maj 2000 fra Storstrøms amt.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet for sit vedkommende
tilladelse hertil. Det er et vilkår, at oprensningen af vandhulleme sker under tilsyn af
Storstrøms amt.
Det bemærkes,
at også Naturfredningsrådet,
nu Skov-og Naturstyrelsen
jfr.
Naturbeskyttelseslovens
§ 103, stk. 3 , jfr. bekendtgørelse nr. 86 af 31.januar 1999 er
påtale berettiget.

Ulf Andersen
formand

•

Fremsendes,

idet udskriftens rigtighed bekræftes.

tV[iliø· og EnergiminiRteriet
(. '-f"'-

Ol)'

Naturstyrelsen

:/ ~~.'~N ; ~96 J\kt.

nr.

t~

\II ~ ,oc0l

jJ..

...etC

- 2 N ævnets 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 sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet

for Storstrøms amt

Vordingborg den 14.juni 2000.

~An~
formand

Udskrift er sendt til:
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-52-397-1-2000,
Parkvej 37, 4800
Nykøbing F.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Lokalkommiteen
af Danmarks
Naturfredningsforening
i Vordingborg,
c/o Bent
Christiansen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Flemming Kruse, Udsigten 8, 4760 Vordingborg.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150,4792 Askeby .

•

REiNl \~+fs'.CO
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 361710
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Onsdag den 11.april 2001 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:
Fr.s 2/2001: Sag om dispensation fra kendelse af 5.august 1952 om fredning af matr. nr. la
Knudshoved ( Knudshoved Odde) til i 2001 at indsamle æg og vævsprøver fra voksne
eksemplarer af Grøn frø .. Indsamlingen skal foretages af biologistuderende Ditte Guldager
Christiansen i' forbindelse med specialeprojekt, der skal belyse artens genetiske meget
specielle forhold.

Der fremlagdes:

•

Brev af 29. januar 2001 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-52-397-1-2000.
Tiltrædelseserklæring fra ejeren,Rosenfeldt Gods.
Tiltrædelseserklæring
af 29. marts
2001 fra lokalkommiteen
af Danmarks
Naturfredningsforening.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.
Da nævnets formand ligeledes kunne godkende det ansøgte,
gav fredningsnævnet
dispensation fra ovennævnte fredningskendelse til det ansøgte. Det er et vilkår, at ejerens
almindelige adgangsregler respekteres, og at undersøgelserne finder sted efter forudgående
aftale med ejeren.

Ulf Andersen
formand

Skov· og r<hturs~eJseD
J.nr. SN 200. -\ ~ \\

Akt. nr.

1-Qodt

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 Voraingborg.
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 1l.april 2001

~f~
formand

Udskrift er sendt til:
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F.
Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg.
Ditte Guldager Christiansen.Grønjordskollegiet,
værelse 2620, 2300 København S.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Lokalkommiteen
af Danmarks Naturfredningsforening
for Vordingborg,
c/o
Christiansen,Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.
Flemming Kruse, Udsigten 8,4760 Vordingborg
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

Bent

"i. ' '

REG.Nl

\~ 1-~.

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55361726
Telefax 55361710

ModtalQt i
Skov. og Natll"lltYJl@l§~n

SCANNET

n 1 FEB. 2002

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Fredag den 8.februar 2002 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:
Fr.s.15/2000: Sag om bygningsændinger på Hovskovhus,Rosenfeldt Gods, matr. nr. la
Knudshoved, Vordingborg jorder. Hovskovhus er det vestIigst beliggende hus på
Knudshoved Odde.Ejendommen er omfattet af kendelse af 2.juIi 1952 1953 angående
fredning af matr. nr. la Knudshoved m.fl.
Der fremlagdes :
Breve af 30.maj 2000, 9.august 2000 og 11.januar 2002 j.nr. 8-70-52-397-1-2000 fra Naturog Plankontoret, Storstrøms amt.
Kopier af nævnets breve af 2.juni, 15.august ,B.december 2000 og 8.februar 2001 til
ejeren.
Brev af 26. februar 2001 fra Syddan A/S.
Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer om, at de indstiller, at der gives dispensation til
de foretagne bygningsændringer, som indstillet af Natur-og plankontoret ved brev af
11.januar 2002.
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde dette, godkendte fredningsnævnet, at der i
stuetagens østgavl er isat et ekstra 2 fags-vindue d.v.s. et vindue bestående af 2 rammer ved
siden af hinanden. Fredningsnævnet godkendte endvidere, at der mod nord og syd er isat
kviste. Endelig gav fredningsnævnet tilladelse til, at det oprindelige l-fags vindue i
østgavlen erstattes af et 2-fags vindue svarende til vinduerne i gavlens stueetage.
Nævnets tilladelse vedrørende isætteise af et 2-fags vindue i østgavlen bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden tre år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen

tl!:0VogNaturstfelsen
... nr.
S:.
SN 2001 • \ ~ \ ~

Akt.

nr.

~

~

DC

\l

formand

00

•
Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrift 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 til etablering af et 2-fags vindue i østgavlen må ikke udnyttes før udløbet af
kIagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt.
Vordingborg den 8.februaruar 2002

~An~

formand

Udskrift er sendt til:
Godsejer Peter Tillisch, Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 2,4760 Vordingborg.
Syddan AIS, 0stergade 3, 4930 Maribo.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Vordingborg,
Christansen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg
Skov-og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43,4760 Vordingborg ..
FriIuftsrådet, vi Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo.
Flemming Kruse, Udsigten 8, 4760 Vordingborg.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 28.februar 2002 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:
Fr.s.2/2002 Sag om opstilling af opstilling af attraphejrer og et fugleskræmsel, en såkaldt
hyler med henblik på at bestkytte klokkefrøerne på Knudshoved Odde. Knudshoved Odde
er omfattet af kendelse af 2.juli 1952 angående fredning af matr. nr. la Knudshoved m.fl.,
hvorefter der bl.a. ikke må anbringes skæmmende indretninger.
Der fremlagdes :
Brev af 31.januar 2002 , j.nr. 8-70-52-397-1-2000 fra Natur-og Plankontoret, Storstrøms
amt vedlagt notat fra biolog Kåre Fog.
Tiltrædelseserklæringer fra lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening og
nævnets øvrige medlemmer.
Godsinspektør Hans Henrik Koefoed har telefonisk oplyst, at ejeren ikke har noget at
indvende mod det ansøgte.
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte gav fredningsnævnet dispensation
fra ovennævnte fredningsdeklaration til, at der i 1 år fra nævnets endelige afgørelse,
opstilles op til 10 attraphejrer ved de vigtigste ynglevandhuller og derudover ved 1 vandhll.l
et fugleskræmsel, en såkaldt hyler med tilhørende batteri m.v., som beskrevet af Kåre
Fog,og at der opsættes 2 orienterende skilte

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrift modtagelse indbringes fo r
Naturklagenævnet,
Frederiksborggade
15,
1360 København K
af
de
i
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skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt.
Vordingborg den 28.februar 2002
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formand

•

Udskrift er sendt til:
Godsejer Peter Tillisch, Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Vordingborg,
Christansen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg
Skov-og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43,4760 Vordingborg.
Ornitologisk Forening, Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Friluftsrådet, vI Terkel Jakobsen, Pilevænget 2,4930 Maribo.
Flemming Kruse, Udsigten 8,4760 Vordingborg.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

Onsdag den 4. maj 2005
Andersen:

•

I STORSTRØMS AMT

foretoges på dommerkontoret

af formanden,

dommer

Ulf

Fr.s. 9/05 jf. fI.s. 2/2001 Sag om dispensation fra kendelse af 5. august 1952 om fredning
af matI. nr. la Knudshoved ( Knudshoved Odde) til i årene 2005-2007 at foretage genetisk
undersøgelse af 50 voksne og 50 nyforvandlede grønne frø og indsamle op til seks voksne
frøer til avlseksperiment.
Der fremlagdes :
Ansøgning af 12. april 2005 fra Ditte Guldager Christiansen.
Kopi af nævnets brev af 15. april 2005 til amtet, lokalkommiteen af Danmarks
Naturfredningsforening og Rosenfeldt Gods.
Mail af 20. april 2005 hvorefter lokalkommiteen ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Formanden bemærkede, at nævnets medlemmer telefonisk har drøftet sagen og under hensyn
til formålet er enige om at give dispensation til det ansøgte.

•

Nævnetgav således dispensation til det ansøgte. Tilladelsen gælderfor årene 2005-2007. Det
er et vilkår, at de undersøgte frøer bortset fra sidstnævnte seks frøer sættes tilbage i deres
respektive vandhuller. Det er endvidere et vilkår, at ejerens almindelige adgangsregler
respekteres, og at undersøgelserne finder sted efter forudgående aftale med ejeren.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

N ævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskytte1seslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.
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Afgørelsen må ikke udnyttes inden klage fristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Fredningsnævnet

for Storstrøms amt den 4. maj 2005.

!bAnd e
formand

Udskrift er sendt til:
Ditte Guldager Christiansen, c/o Lone Christiansen, Skeltoften 30, 4400 Kalundborg.
Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg.
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.
Lokalkommiteen
af Danmarks
Naturfredningsforening
i Vordingborg,
c/o
Ingemannsen, Liljevænget 4, Kostræede Banker, 4750 Lundby.
Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.
Flemming Kruse, Udsigten 8, 4760 Vordingborg.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby.

Ivan

