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AFSIRIrr

at
kendelse .rsagt

4en

16. 4ecember 1957

1

.1. .•
Under

12/7 1957 har atat.Sm.ted.'

easens bil •• 26 - t1lskrev.t

(~.Dr. '3-20-6/1957)

tredn1D88~et

-

tor Prmet. amtaråd.kreds
>

all.4e ••
I torbindel ••• e4 t 141118re brevvekal1q.

a8n•• t akrive1 •• her-

tra af 4. -eJ 1957, bl1as 25. veclreren4.. tre4D1ns at lodaeme B_bl'-

..

hole - Bavele. og Bolckenhavn skal aan boelaet tilstille

~et

tel-

I
I

',-

sende dokumenter.

,

'.

1) Fre4n1nssaern1iut af 7. -&3 1957 ud ft4hæfte4e l.eeretortegnelse
at 28. aa.1 1957.
2) Jredn1ngadeklarat1on al 7. -eJ 1957 vedrerende sodeem. Bæsb7holmBavel.e,
')

samt

T1ngqaD1ngsgenpar1ier
lian skal herefter

1 øævnete protokol

I

1 lov

anmodeom, at 4ekluat1onern.

1 overensstemmelse a.4 reglerne

al blive indført
i

§ 11, stk. 1.

140 at 7. maJ 19'7 omnaturtred.n1ns. hvorefter

dokumenter .e4 tilhørende pnp&rter

I

tf.

D.r.

at 48 pågældendedokumenter.

4e DæVDte

af DlBVnetbed.. indleveret

t11

tlnglyan1as-

ca,
o

hvad 4er v1do" pasøerer

D.1Ds.
I tilslutniDg

_1

1 .asen, udbe4er .. n ais underret-

tll

tOrDæfDt.

skrivel •• har atata1n1.terlet

11/9 1957 - .... ne bilag 27 - tllskrevet
1 anledning at uævneta teletom.k.

uder

IIlIBYUt alledeae

tore.perssel

skal .an 1 til-

•

J

!/
;'

I:"{e}
J

e'.rle' •• kriyel •• at 12.

alutD1Aa tl1 a'at.iDS

at tft'Diq.a.klaretlO1l
l tft4n1Q1aprotokollerne
'01'

atatem1D1ater1e'l

§fi

et1er.t40-..

opta't.l" _r

1 l_e

oataq.

lO. 4. til

al ridt

ansAr tre4n1q••,nitu't;u

tørelsen 111e4•• oatatte DæVIlte 4okwaent. lndle4n1q

••rne 1

19'" ·•• 44e1e.

0l tre4D1q ••• niwt; n4NnUa

Beab7hola - Bav.le. etter

17.' pi et1e.aene.

'uU

ira4rerel

.iD t14 bepre.

Yil ind-

...t be.temmel-

2, , Ol lo.

Den 1 tornævnte tp ak.r1veleer tra etatlministeriet omhandlede
fredningadeklaration - s&gena ~ilas 28 - er aål1deD4e1
~re4n1nssdeklaratlont
vedre rend.
Næeb7holm oS lavel ••
r

I ti18lutning til den at os lenabaron Mogens Conrad Ohrietian
Bow4en-Rønnenkamp
.C"
I

og lenabarone88. J•• S1 Bowden-Rennenkamp

Bolck

Bolelt angående .~.ndomm.ne lIæsbyholm 06 Baveløe, Preste

amt og 801-

ckenhavn. Svendbors amt argi vne tre dnings 8erri tut skal undertegnede

ejer at Ræsb7holJl og Bavelee lensbaronesse

Je.87 Bowden-RønneDkamp

Bolet - udtra enaket om 1 videst omfang at bevare og alkre ejendomaen.a naturværdier - i henhold 'i1 bestemmela.n 1 .ervitutdokumen-

tete § 7 aidet. stk. atg1v.e denne tor mig og .tterfølsende .~ere
bindende trednlnssdeklarat10n indeholdende Dærmer8 ansivelae
tredniqel18

at

område og indhold.

Frecln.ingenomfatter tølgende områder.
1. De på 4e to e~endomme liggende parker henholdsvie under aatr.nr.
la læsbyholm HovedgArd, Næsby 80111, og under matr.nr.
Boveqlrd, Dalvelse

la kvel.t

10p.

2. F.lgende akovomrlderc

A2

Skoyene yed brstru.p-Banl"

hove4g1rcl,

"'ED'

I

Katr.nr. 1 ba Bæeb7bola

Næ.by IOP, matr.nr. 1~ 4. Bæ.b;r by og sop,

58 •

BE8eb;rby og IOgn. 1 b Bavel •• hoveqlr4. Ba'Yele. 110111,1 o
Bavele.
le aop

hovedgård, Davelse sop,

1 cl Davelee hovedgård, Bavel-

(skovridergården) aamt l • og l h Ba....l..
Bavel.. .op.

hovedsård,

..

/

/

!

b) Iu.1teWov.

3 A

llatr. Dr. 511. og 5~

.Øb7 b7 og sogn, matr. nr.

Atterup, Bavoløe SOlD, m.tr. Dr. 'la, 51 b, 510 Oluma.

'by og

80811.

o) ine;elstotte skov • Metr. nr. lii.
4) @øtcrskov.

Engeletotte 1>)'. Næsby sogn.

Mntr. nr. 3la og 3lb at Aase by, Glumsø soen.

matr. nr. 17 bp, 17 bq, 39b, 498, 50B, 50b og 50e at Glumsø
by og 8ogn.

,. Følgonde marker og enge ,
M8tr. nr. l

a

fiæsbyho1m hovedghrd, Næsby sogn. metre nr. ,.

'I

Kj

50c, 308 og 59 at Næsby

by og 80gn.

Matr. nr. la Bave1se hovedgaard,

Baveløe sogn, m8tr. nr. 3&.

38 og 11 Atterup by, Bavelse sogn, møtr. nr. lb og le BavelS8

Bavelse øogn, matr. nr. lb, 6f, 6e og

eller Str1domølle,

6 h Regerup by, Bavelse sogn.
4. Glums~ sø metre nr. 52 Gl~~sø by og Gogn og de undor dette matr1kelnur.~er hørende søbredder.
For områderne gr;;lderfølgende trudning~;b.:.
stGmn:elser •

-e
e

ad 1. ~arkerne skal bev~res 1 det v~sentlige
J

har

DU.

De kan udvikles etter skønhedsuæssige

grund. Større ændrinGer

ad 2 05 3.

pe

som de

historisk
uden god-

professor i hnvekunst og direktøren

tor

Botaniske Have.

Områderne skal bevares i det væsentlige

tilstand. således at ejendommenes
brugsejendom

hensyn

i parkanlv~ggene må ikke foretages

kendelse at kunstakadeoiets
Københavns Universitets

i den tilstand,

under herregårdsdr1tt

1 deres nu~rende

karakter af landbruge- og akovopretholdes,

og ved driften at

Bovel mark- som skovomruderne vil der være at ta.ge hensyn t11 bevarelsen at de landskabelige
Fritstående
l' '
\.

"

og naturvidenskabelige

trægrupper,

levende markhegn og øtengærder, derunder

navnlig de, Bom forefindes torskellige

steder langs Sorø - ~oostyed-

Tejen skal bevares, større karakteristiske
ikke sprænges eller torhugges •

..

værdier.

.ten skal bevares og må

r'I
/

Områderne .l ikke ud.tykkes t udover hvad 4.1' er en ne4~.n41s
telS •• t den til enhver tid smIdende udatykninga-

ø

aamt .t .erY1tutdokumenteta

og ~ordlovgi~1DS

2 atk. 1.

I det omfang skovene er fred.kov,

kan bebn&el.e

com telge

herat ikke tinde sted udover til skovens brug. Ievrist må omrAderne
ikke bebygges hverken Yarigt eller midlertidigt.
huee o.l., derunder

,e

skure og boder ikke

Særlig må roklub-

opl.res.

Der må opføres de tor ejendomme~ landbrugsma.sige
brugsmæssige

udnyttelse nødvendige

be.'t~,zntetil e~erne8 personlige

bygn1ng~r

samt m1ndre bygninger,
beliggenlle4 og

brug. Bygningernes

udseende skal dog tørst godkendes

0l skov-

at tredn1ngsnr~vnet på grundlag

at erklæring fra det 1 eervitutdokumentets'

§

3 sidste stk. nævnte

udvalg.
§ærlig ad 2,

at ~tearealet
I.

Skoveneskal opretholdes

således. at mindst 70%

er daJkket af 1{~vskov. og løvskov skal 8&:"1"118
opret-

holdes de steder, hvor gravhøje og dysser ligger tættest,

I

dere 1 et 200 m bredt bælte

e

.e

skovens nordGr~Ge),
(indtil ca.

300

stedeværende

ar

skoven langs Susåen

langs Tyratrup

Gø Of;

og endvi-

(på et stykke at

lan[;s denne skovs eydrand

m øst tor den der liggende skovridergård).

nålet~Gbeplantningcr

ved gravhøjen "Uontblanc"

de ovennævnte

Alle til-

stoder - navnlib

slr..al
etter næste afdrivning

afløses af ley-

træer.
!d 4.

De landskabe11se forhold vedrørende

bredder

skal opr.tholdes, og' søens vandstand

Id 1-4.

Glumsc sø og dennes

mn

ikke ~1ke8.

Under hensyn til fuglenes redebygning m~ rcrs~er1ng

erne _ bortoet tru den til ejendommenes

forbrug nødvendige

i sø-

- alene

ske, n;.".;r
søerne er islagte. De høstede rør akal være fjernet inden

15. marte.
Kysterne

langs Tyrstrup sø - såvel under 2 som under , _ cg

BBvelse sø må ikke ændres, ligesom der ikke må foretages
ning eller opfyldning

atgrav-

langs disse eller 1 mosen vod BUsnens Udløb

\~ _

Q'd ror denne. BeguleriDg
det oftentlige,
RerekoV8n

at 'en ml kun finde sted ettor plbud fra

OS etter at det fornævnte

-18.

udvalg har Udtalt

må ikke besejles undtagen at e~erne Of, godset. tolk.

Se~lad8 pL Tyrstrup

8Ø 111ed motorbåde

(jr

ikke tilladt. Det tornævnte

udvalg kan tillade sådan sejlads til brug tor erhvcrstisker1
hindring

og til

af krybsl~ytterl og ulovligt tiskeri. Generende støj lærlig

ved anvendelse at grarr~otont radio eller anden mekan1sk musik er
•

(,

ikke tilladt.

Det tor~~te

tt

Susåen knyttede

fugle- og dyre11v - ogG~ den til Tyrstrup sø og
8

rlig fauna - opretholdes 1 stvidt muligt samme om-

tang som nu, og ved udøvelse at ~agten skal speoielt hensyn tages til
lancets oprindelige pattedyr- og tuglefauna. Gift må ilte udlægges
bortset tra gift mod rotter og mus. Iagttagelsen horat - såvel 1 de
større retningslinier

som i detaljer - overvåges at det torna~te

ud-

valg 1 samråd med naturfredn1ngsrådet. I tilfælde at tilsidesættelse

heraf' gøres indberLtniDr-.:til de påtaleberettigede.
Der tileiges almenheden adgang til Næsbyholm hovedbygning

og park

og

e
e

•

på fastsatte tider/i det omfang. det må anses forsvarligt af hensyn
til disse værd1ers bevaring og med rimeligt hensyn til busfreden. Ordensregler i
indstilling

8~

ar

henseende

skal godkendes af statsministeriet

efter

tornavnte udvalg •

Der tilo1ges almenheden adgang til gbende or cyklende f~rdeel (dog
ikke knallerter)

i skovene ad eksisterende

veje og stier. Der kan ef-

ter ejernes ønske udfærdiges et ordensreglement
indstilling fra for~vnte

anguende færdslen etter

udvalg. RnElementet skal godkendes

af fred-

ningsnævnet.
Der kan efter overenskomst med ejerne med tredningonævncts godkendel.e anlæggos lejrpladser
'.

200

på omrhderne.

a fra b~edden at ~7rstrup
Påtaleret

Visse skal placeres mindst

8Ø.

med hensyn til besteramelserne i denne deklaration

lægges statsministeriet,

eventuelt efter indetillln~

c

rra

t

re

dn

tll~.

lngs-

(et

n~et

tor ~~t.

ampsrådskrede eller laturtrcdniDgsrådet

.11er

Danaarka Haturtredn1ngstorentDg.
Deklarationen vil ~re

at forelægge tredntDgsnmvnet

til gød-

kendelse i henhr)ld til naturtrf··dnlngsloven.
Den 7. maj 1957
Il.Holck.

J.B.R.Holck

.At den
og

i 6tat~in18ter1ets

• •

to skrivelser af benholdsvis 12/7-1~57

17/9 e.A. omhandlede tredn1ngaservitut - 6age~s bilag 29 - indlem-

mes 1 nærværende kendelse følgende

I

Fredningsservitut •

•••••••••••••••••
Undertegnede,
Holck

lensbaron Morens Conrad Christian Rowden-Rcnnenkamp

'g lensbaronesse

Jessy Iiowdcn-Rønnenkawp Rolck bostemmer-herved,

at de os tilhørende ejendomme ~~sblholm - Bavelse
underglvus total !radnins

•e
•

Og

og iøvrigt administreres

liolckenhnvn

skal

ert~r nedenat~ende

bestemmelse)' •

Under fredningen går kun tro, selv6t~d1g

matrikulerede

godser,

men ikke 8ndr~ os tilhørende i Næsby, Bavelse og Vindin~e sOGne beliggende, selvst~ndlg matrikulerede ejendomme. Derimod hører under frednin2cn Bølle~~gct.

karkus~inde og Konredslund.
fi l.

• • • • • • •• •••• • • • • • • •• • • ••• • •••• •• • • •• ••• ••• • •• ••• • • •• • • • • ••••••• • • •• ••••
Godserne Holckenhavn, l,æsbyholm

og BavelnG lied jorder og bygninger

kan udst .....
kkes. foruden eft{;r denne parBsrafs stk. 4, når eJerne ansøger
Jordlovsu valget og landbrugsministeriet
af di8se myndigheder,

herom og får tilladelse hertil

ligesom Jordlovsudvalget

også

kan øøge 1V"~rksat

udøtykninger vod frivillige ov renskomster mellem Jorulovsudvalgct
.~erne,

altså ogS&. udenfor tilfu;;ldeaf denne parngra!s

stk. 4, alt

og

ar t at 4. del. at s04.e~.rt1es arealer. der erter 4.

-- under torud.tDlng

på ejendommene med etatsmlnilteriets

samtykke tlnc17lte deklarat10ner

er fredede, ikke edelægges 1 strid med eorvltutten,
at statsministeriet

hvilket afgøres

efter § 10, ~tr.ievrlgt forordningen

1769 ~ 5, 1. punktum, og lovbekendtgørelse

ef 13. maj

nr. '88 at 25. september

1951 ~ ,.
VI.d udstylm1Dg

e

i stk. l torst6.s både udstykning i den i lov

nr. 290 af 'l •• arts 1949 § 1 anførte botydning, altså

I

en samlet

fast ejendoms deling i tlere parceller med egen mntrlkelbetegne1se

~ttp~

en sådan måde, at de en~.1te parceller kan særskilt af~des.

,

pant8~tes

o.l., og en deling at jordegods ved stykkevis

at de e~kelte

salg

ejendomme.

Godserne Næsbyholm. Bavclae og Ro1ekenbavn kan dog både arves
særskilt og arh~nde8 og pantsættes særskilt.
Stat~ns

ret til

udstykning 1 henhold til den ~ldende

og eventuelt fremtidige

love om udstykning

forudSUltte udstykning,

e

myndighedernes

forbeh'.'.ldes,

e
·e

ligesom der med naturfri.:dningo-

landbrugsmæssige

og udstyk-

formL.let m':"dfredningen.

Bebyggelse mA som hovedregel
jordens

og andre love, soc mbtte

samtykke kan ske fri villige j crdfordelinger

ninger, der ikke torrykker

lovgivning

ikke ske.

Der må kun opføres de tor

og s}:ovbrugsmæssige udnyttelse nv)dvendlge byg_

ninger. Opførelse at andre nye bygninger

skal billiges af det nedenfor

n~!Vnte udvalg.
den

For at bevare/individuelle

Næsbyholm hovedbygninger
bogsamlinger
værdifulde

e

skenhedoværd1,

som Bolekenhavn

og

og interiører ~ed deres bohave. malerier,

o.l. udgør, IDA nævnte bygninger og deres kunstnerisk

interiører

ingensinde

-væse'-lt11gforand.res. medmindre

nedenfor nævnte udvalg anser en forandring

forøgelse at bygningernes

tor

at være en afgjort

eller interiør\::mes skønhedsværdi.

det

..

F4:ldv1dere aå 4. aalerier,

~'.

andre kunstgenstande,

der er opførte på den dette dokument ve~ttede

fortegnel.e,

uden mevnte udvalgs sa:.l"tykkeawlges eller p~ anden
men skel altså forblive på godaerne. ~1dl.rtldist
udstillinger
forsendelse

aebler og 'bøger,

.åd.

ikke

athæZlde••

udlån t11 anøete kuD8t~

er dog tilladt, n~r der sørges tor en fuldt betryggende
og

forsikring.

Denne og andre. 1 det tølf,cnde nævnte ~egkyndige afgørelser

t~r-

res af et udvalE. nedenfor kuldet udvalget, ph 3 medlemmer. Et medlem

tor Uat1onal~useet. Det ,.,andot medlem ud nævne s

skal være direktøren
sf statsoiniøteriet

og skal vmre særlig 8a~kynd1g 1 spørgsmål vedrøren-

de den etter næ~rende

servitut

fredede natur. Det tredje medlem væl-

ges at eJerne. Udvalget vælger selv .in torman4.

§ 4•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§

Fredningen
naturomrtder

e
e
e

7. sidste -stykke.

af de 1 ovenstående

tiC 1,2,4,5 og 6 nærmere omtalte

ekal sikres ved bes1ddernes friv1llige overensko~ster

tor de respektive

lokale naturfrcdnlngsnævn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ lo.
Denne eorv1tutø beste~~elser

ar

statsministeriet,

kan ikke forandres uden 8~tykke

der tillige har påtaloret efter Dæ~I~nde

servitutdokument •

••••••••••••••••••••••••••••••
Den

•••••••••••••••••••••••••••••••••
7. ma.1 1957.

F o r t e g n e l s •
L

over
Løsoregenotande.
og Holekenhavn.

der lindes pL IUesbyholm
og sor: er fredede 1 hen-

,J-, '

hold tU tre4n1nI."rv1tu' at

7• ...,19'7.
_ ....
N æ a b 7 h olm.
Barokt kabinet med malede landskabsmotlver
I

e

på

skufferne,
Lille torgylt

rococospeJl.

2 transke rlcooo-komoder
Glaslysekroner

med bronceb~81ngt kopier.

i ealen, moderne,

2 Louis XVI konsoller med grøn maltng og forgyldning,
2 rorgyldte Louis XVI spejle,
Barokt skab at egetræ 1 hall,

Ear6kt skab 1 herre~relse,
Malmkrone 1 herreværelse,
}'ort~t

e
e·
e

af Birgl tit e Rosenkrantz, kopi,

l'ortrwt at Sten Brahe, kopi.
NmsbyhollZl,den 28. m~
Jess;r B.R.Bolck

Fr~:dningsn:.;;vnethn.r 1 henhold til

1957.
~. Holck.

fi 11 i lov om naturfred.

ning nr. 140 at 7/5-1937 afholdt møde den 22/11-1957 p~ Glumsø
kOmt1unekontor,hvortil

var .indkaldt ejerne,

panthavnrne, Sydøst-

sjwllands .Elektrleltets Aktlesels' ,ab, forpagter bar·:.n. E. Holck at
Bavelse Hovedgaard, statsministeriet,

ITæstø amtsr~dt sogner~det

for Glumsc - Bavelee komr.une og sognerådet tor N~~b7 - Tyvelse
kommune. Alle de indkaldte yar mødte med undt8g~18e af statsminiL

steriet og følgende panthavere
rentzen,

I

Kunstakadem1et.

skovrider W. Lo-

tru Karen ~argr~the Lorentzen, Den 8jællan1ske Bondostanda

Sparekasse og 0stlfternes Husmandskredltforening.

Ingen at de mødte

bort •• ' tro. B7d.8t.~Ibl-

havde Dogen ind.lp1 •• aod tre4Dlq.n.

lande Elek~ricitet8 Aktie.el.køb og Prmate amtsråd.
S7destsj.,11ed.

Elektrlc1tets ~8elskab

oplyste,

på Bavelø8 Hovedgård den 14/11-19'9 tinglyste
anlæg, som udelukkende

var til

deklaration

brug for bygningerne

Hovedgeard, hvorfor deklarationen

at den
angik

pil Davelae

etter selskabets mening burde

respekteres.
Efter det således oplyste tinder n;:~',:
net, at frecningsdeklarationen .kal respektere

deklarationen,

~ln~ly8t 14/11-19'9.

Prreste amtsråd har til statsministeriet
tredningsdeklaratlonen

henstillet,

optages en bestemmelse

at der 1

om, at rredn~ngen

at stengærdorne langs Næstved - Bore lanaeve~ ikke skal ~re
hinder tor, at stengærderne
en landevejsudvidelse

fjernes 1 fornødent omfang, øi:.fremt

(landevejsforlægn1ng)

anlæg, der tjenor landevejene

•e
e

eller

etablering ef

for.cål, mAtte gøre det påk~et.

Amtsrbdet bar desuden henstillet,
at omkostningerne

til

at der afgives et tilsagn om,

ved en eventuel flytning af stengwrderne

under

samme forhold skal være amtsrudet uvedkommende.
I anledning af amtsrådets henstilling blev der afholdt nyt
møde den 16. december 1957 på Glumsø ko~.unekontort

og forud tor

mødet blev 8ten~rderne b":slgtigot. ~11 mødet og besigtigelsen
indkaldt de,

SOQ

var

var ~ødt ved sagens foretBeclse den 22. november

1957. Ved besigtigelson

og mødet var statsministeriet

repr~88nteret

ved dopartereentchet Elkjær Larsen og kontorchef Grage. iTæste
amtsråd ved amt~and Wechso1mann m.tl., Glu~sø - Bovelse sogneråd
vod formanden og ejeren lenobaronesse

-

Holck ved l!Ddsretssagfører

Juulsgaard af Næstved.
Ved bosigtigelsen

påvistes,

at der

Vfir

stensærder langs med

den vestlige a1de af Næstved - Sorø landeve~ på strækningen fra
omtrent sydg:r"ænsenaf aa.tr. nr. la Bevelee Hovodgs.ard tl1 omtrent

Y.d aatr.

111'.
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If••

b7 b7, medens der lanss .ed den eøtl1Se .i4e

at landevejen tor tandt •• stengærder pi. en kortere atrrda11ng nord
for lavel •• skole, på hvilken Itrækning afstanden mellem de to

rækker stengærder Yar ca. 11 m.
Amtsrådet har - ~tr. sagens bilag 49 _ boerundct
na~te

Bin oven-

henstilling med. at en udvidelse al landevejen udover denne

bredde e~ler en vejtorlægning
eller at anlæg

ar

kan blive nødvendig 1 fremtiden,

parkeringopladser

eller rastFladser

1 fremtiden

kan vise sig pt.~rævet. netop fordi fredningen bevarer et naturskønt

landskab, således at t~ernelse at stengærdet p& visse strækninger
kan blive en nødvendig følge. Amtsrådet har endvidere gjort opmoork80m

på, at beste~e18en i § 23, l. stk.,'i lov nr. 95 at 29.marts

195? om bestyrelsen af de offentlige veje vedrørende ekspropriation

ar rettigheder over arealer m.v. alene

heder (servitutter) at privatretlig

tag', r sigte på rettig-

karakter, cbledes et amtsrå-

dets stilling i tilfælde af ekspropriation

- for så vidt angår

disse fredede stengærder - vil værD den samme som ovarfor frede

•e
e

skovpligtige arealer, jfr. berved Højesterets dom at ll. tebruar

194?, U.t.R. 1947 pag. 467.
Ejeren af ~æsbyholm - Bavelse godser har protesteret

mod. at

amtsrodets henstilling bliver efterkommet.
Statsministeriot

har tremha~ct,

at der for tiden er best~bel-

ser i gnog tor fredning af sten~ærder, navnlig på Fyn. idet der
eker opkøb af sten her 1 landet til eksport til Tyskland.
minlet~tiet mA dertor ~ge

vægt p~ bcsteomelsen

Stats-

i tredningsdekla-

rationen om bevaringen ar steneærderne. Den nævnte bestemmelse
løvrlgt et led 1 tr;:dnjngen

SOlD

helhed.

0(;

tredningsdeklarationen

bilag 28 er et resultat at langvarige forhandlinger.
andre stat8~ynd1gheder

end statsministeriet

er

hvori også

har deltaget. Stats-

ministeriet vil således ikke kunne tiltræde ~tsrådets

henst11-

'I"

1\

I

e

.

11ns. 4.r er holdt 1 tor .tor almindelighed. ken atatem1nl.terlet
vil tor alt vedkommende, hvle spørgsmålet

OD

veJtorlæsnlDg eller

lign. i fremtiden .~tte bliye akt*elt. tage rimeligt hensyn til

en anmodntDg 1 at ben ••ende fra amt.råået.
Etter den stilling, som ejeren og stataminiøtcr1et
til emtsrAdets na~te

honstilling,

som en egentllg pbøtandt
ikke !orcllgeer noge

har taget

der 10vr1gt ikke fremtræder

rln~er na~nct ikke tor tiden, hvor der

besteu:t projekt til bedømmelse,

at l~e

tr.æf-

fe nogf;n beslutning om det at amtsrådet rejst, s; ørgsmt.l.
l mødet den 16. dece~ber 1957 har ejeren lensbaronesse
anmodet om, at aatr. nr.
2 mindre husmandshuse

;08

Holck

og 500 Næsby by og sogn, der udgør

med ringe tillige;!:ndo,
som ikke oprindelig
,

har hørt til ~æsbyholm lods, idet de er erhvervet af bende i den
tid, hun har besiddet N~:byholm gods, mL udgl at fredningen.
Stats~inistcriet

har

r~r

sit vedko~~ende

ikke villet modsætte

eig ejerens anmodning.
Ved besigtigelse

ar

de to ejend0mme vlst~ det siSt at der mellem

•

de to ejendomme ligger en tredje ejendom ar lignende størrelse. og

ti

st~rrelse. Under hensyn hertil og til, et metre nr. 30a og 500 Næsb~

e

ikke hørEr under det egentlige Næsbyholm gods og lkke ettor nævnets

(

at der vest tor disse , ejendomme ligger el~ fjerde ejendom at lignend.'1

skøn har sa:rlig

nr.30s

frednl,ngsr::.æssig interesse

t

bifalder nævnet, at mstr.

og 500 Næsby udgtr af fredningen.

Den sjællandske Bondentands

ljparekasse og est1ttcrnes Busman,~a_

kreditforening. hvilke ikke har givet møde unGer, sagen, har pant 1
henholdsvis østr. nr. }oa Næ~by og matr. nr- 500 Næsby. men ikke 1
i

de sndre/fredn1ngsdeklarationon
~i

'"

!

/.

~a

og 50c

Nrosby

navnte matrikelsnumre.

imidlertid som anført udgLr af fredningen, er denne

etter Den sjællandske Bondestnnds
kreditforening
Som følge

Da metre nr.

Spare~asse og Østitternes Husmandø

uvedkommende.

ar

at nogle af de indkaldte som foran omtalt ikke

I

har 11vet møde under .&gen
l"'y

_

I.

.,

t

"11 8pørgsmlilet om tredn1Dgene

,.værk-

8ætteløe være at afgøre yed kendel.e.
har 1 en under eagen fremlagt erkleriDg at

!aturtredn1ngarådet

8/;-1955 (sagans b1lag ') bl.a. udtalt tølgende

I

ftæsb7holm-Baveløe

ligger op til en at de ak0~Deste danske søer - ~r8trup-Bavelse

80

- og ejendommen omfatter næsten hele scene nordøotbred fre Bus~on8
indt~~en

i søen 1 dennes nordvestlige

sydøstlige. Hele

S00ns

en~e til dens udløb 1 dens

nordøstbred omfattos af godsets arealer, bort-

set fra e~ kort st~kningt

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Næsbyholm - Bavelse omfatter foruden Næsblhol~ etorskov, belig-

.e

gende lango med Tyrstrup S0, tillige ca. 1100 tonder land agerjord,
hovedsagelig beliggende f:leller::
landevejen Sor~~ - lJe' tved,

storøkoven

og søen. Disse marker er' meget kuperede, med enkelte mergelgrave
vandhuller, enkeltst&ende

t~rupper

og

og

1 den sydlige del en lav mod

sl&enkrat bevokaet ås. ~arker.ne trembyder de~:,!oret overcAee str.ukt
billedo. b~de set Ira landevejen og fra uen modsatte søbreå.

S&nsp1l-

let mellem skoven. søen of,de store kuperede ~arker med spredte bevoksninger giver et udmærket indtryk at et østdanak landskab fra en herre-

e
e
e

gbrdsdominerct egn og vil derfor eene 81g fortrinlig til bevarolse
e:~tcrtlden, såfromt

J:laD

for

ønsk.er at bC":are en såden landt:kabstype.

Hertil kOltJners~ de betydelige naturvidcns:ka.bel1ge

intvresser. der

er knyttet til udrora~~n.'..nGcnt
dels af dyrelivet 1 Sus,"ens løb 1mellenl
Næsbyholm atorskov 06 Sorø Akade~1a skove. dels af dyrelivet

1 Tyrstrup

I

- Baveloe sø, ••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Det skal ydcrligeI'e fI'cmhæves,

et der til sean er knyttet et fugleliv

af ikke ring>,!bety,~ning, navn11g i tr-æktiderne, bvor betydelige

af vild~s

mt(.·n~·:der

holder til omkring søens sydøstlige del, ligesom der 1 8n~v-

ringen ~ellem de to søer, hvor der ~=-ten altid er istrit, om vinteren
er tilholdssted ~or hundrede at ænder. svaner o.a. tcrekvandsfugle.

Ved

rlidets bosigtigolse iagttoges en kongeørn plt dr·tte sted, og t'tt~:rhVad

4er er oplyst. hold.r også haverne otte til Yed .øen ••••••••••••••••••
Man md dertor konkludere derhen, tor 8å 'Vidt angtr godaeroe
Næsbyholm - Bavelae, at der knytter Gig en ~s.ntllg
vel ud tre landskabelige

80m

naturhistoriske

interesse, .A-

synspunkter.

til en

bevarelse af den nuværeD~e tilstand tor den del af godsernes arOBler med tilhørende 6- o~ søbredder. der llet.cr vest for amtsvejen
Sorø-Næstved.

Derimod mener Naturtredningsrådet

ikke, at der kn.ytter

eig særlige naturfred.n1ngsIDæasige interesser til bevarelsen af den
nU'Vær-endotilstand pli den del at fodsernes BJ'eoler,

der lieger

0st

tor nævnte landevej.
Formanden tor Danmarks Uaturfrodn1ngsforenings

naturvidenskabe-

lige udvnlg, profesGor Knud Jossen. har 1 en erklæring af ~. juli
1950 - Bagene bi1ar 5 -,

som er tiltrådt af hovedbestyrelsen

~arks ~aturrrcdninesrorening,
I

tor Dan-

bl.a. uc.talt føleonde I

lobet af de sl(~ste generat10ner er det danske lands}.:abradikalt

blevet fzodrct, i Cstdanmark især gennem u~sty}~lng af store ejendomme,
bebyggelse og

e
e
e

rstatn1ng af løvskov med n~lo.skov, og denne udv1kling

m& ventes fortsat soc et n~turli6t

for folkets ~kst

udtryk

miske fremdrift. Men ato~c land~kaboligo

og

økono-

herlif,hod6v~rd1er er gLet tabt

med godGerncø udstykning ou.rorfsld, og den tid synes ikke fjern, da
de omkring storgodeerna g nne~ århundreder

skabte. særegne 1endskabe-

typer og parker, der gennem distniDg, maleri og naturbeskrivelse
blevet klassisk for vor

kul

er

tur, llu.e rnere eJ:sieterer. Det m~ dertor

megE't stærkt ønskes, at det bliver muligt at bevare enkelte godser
med deres ønr11ge dr1ftsform ned gennem tiderne • .Dc D<Dvnte godser,
der med vidtstrakte marker og store skove ligger ved en af vore største
og smukkeste 1ndsøer, egner siE i fremragende grad til tor eftertiden
~.

1_

at fastholde billedet
,
.\

"

ar

typiske, gammeldonske landskaber.

Denne stærke udstykning
de rent naturvidenskRbelibe

~8 tremelsl:n1ng af nbleskov rammer også
interesser moget hårdt, og dette så ~eget

mere .om det 1 hvert f.ld 1 Ø8~4anmark, ud.nlor 8tataakoven., især

-

er pb de store godsors områder. 1 skov•• på enge og yed Gøer, at

I

plantevæ~et og d1rellv bedst ttnder tristed og når rlgest udvikling.
Direktøren tor Natlonalreuseet, Foul Uorlund, har 1 en erk~
ring a! 5. juli 1950 - sngens bilag 6 ~ bl.a. oplyct, at der på
Næsbyholm gods findes af oldtid~minder 20 dysser, l jættestue og
142 høje.
llævnet tinder,

Ilt

den i tredn1ngGc.eJ~larat1onen bilag 28 jfr.

bilag 29 ~~til, 2, 3, ? aldste

trednlnC98crvitutten

handlede fredning 1 sin helhed er så betydningsfuld
1 naturfredr.ingsmæssig

stk.

og lo om-

og værdifuld

hen~eende, at den i henhold til ~~ l og l'
I

i naturfredningsloven

nr. 140 at 7/5-1937 vil være at

De 1 tr,'dningsdeJ<1arationen

iværksiJ
.tte.
.

bilag 28 omhandlede omrAder vil derfor

være at trede som i dette dokumont anført, dog 8Qlodes, at matr. nr.
~oa og 50c fjæsby by O€; sogn ud.går af fredningen.

For tr.:.dning ..ns 1værksættolse

har ejerne ikke krævet erstatning.

Følg~nde ;panthavere har ifølge tingboGsattesten bilag '2 pant

e

holt eller delvis 1 de frLdede ejendomme I 1)

Skolelærernr

1 Nwsby

og Tyvelse for nogle ydelser i henhold til skøde lyst 9/6 1837. Godset

e

har oplyst, at d1sce ydelser ikke mere erlægges. 2) Et legat på

e

32000 kr.
dats

til .f'orsl::e1lige pli Ila..sbyholm

af 2/?-1861.

lr~lce fundats lyst

3) Å.r11g ydelse

800

oe

Bnvolse godser ifølge fun-

kr. til Christianac1al

f.loster

22/5-lB72~ 4) Et leGat til befordring ar flid

m.m. for b~rn af almueklaasen ltelge reGulativ lyst 23/2-1876. 5) Et
leeat pt trligt 8000 kr. til a) Christiansdal Kloster og b) Kun~takadere1et itølge fundats lyst 23/2-1676. 6) Obligation lyst 21/10-1920
til det Næsbyhol~ske Legat på 3?409

kr. 75 øre, hvilken obligation

ifølBe ut1nglyst tranDport er o~erdraget til ejeren lensbaronesse
Holet. 7) l)cns10nsfcrv11gtelser

ifølge deklaration lyet 22/5-19"

vedrcrende pension 2500 kr. årlig til skovrider C.W.I4rentzen

og

vi...

etter han. død

pensloDBforpligtelser

under 15 Ar. 8) Det Rønnenkampake

Margrethe Lorentz.n og hans b.m

r~n8efldeikommi.

ltOlge pantebrev

hvilket pantebrev
lensbaronessc
Kunatakudem1et

til han. hustru Karen

lyst 6/8-19"

for

600.000

kr.,

ifølge ut1ng17st transport er overdraget til ejer~n

Holck. Alle pnnthavere med undtag~lse at nr. 1,4 og
(nr.

5) samt 7 er mødte og har samtykket 1 fredningen

uden at kr.ævonogen del at deres tilgodehavende udbetalt. Baron
~.P.C.E.!~olck har som forpagter af Bnvelse hovedgård ligeledes samtykket i fredningen.

\

.e

Med hensyn til de udeblevne panthavere
nævnet, at !r&dning~:ns 1~~Tk~ttelse

rinder naturtrcdnings_

ikke vil medføre nogen ~~sent-

'

lig forringelse

af deres pantesikkerhed, hvorfor også de udeblevne

panthåvere vil have at respektere
betaling af nogen del

ar

fredningsbestemmelsorne

uden ud-

derea tilgodehavende.

Sorr.folge af det anførte har frodningsbestemmelserne
forud tor pantel~id,

hvorimod de på ejendommene

og byrder vil være at respektere, hvorfor der
tutter og byrder henvises t1l ejendommenes

e

prioritot

tinglyste servitutter

~ed

hens~~ til s~rvi-

blade i tingbogen.

f~taleretten med hensyn til frcdniDgabesten~~l8erne

hnr atcts-

ti

ministeriet, hvorved dog berr~kes, at hel eller delvis op~nvclse

e

eller æ,n"!r1ngi rredningGbc;et{'mm~lserne eventuelt

ar

i henhold til natur ..

frednings}ovens ~ 18 vil være at afgøre af naturfrcdn1ngsnævnet

tor

}'ræstc amtsrL1dBkreds under rekurs til overrrt~dn inCBnævnet.
Thi bestemmes

•

De i 0en ovenfor c1terGde trcdn1n(>dekltu'stion,

sa.g~'nsbiler: 28.

o~~andlede ejendomme - dog med undtaselse af matr. nr. ~oa og 500
L

Lo.

Næsby by og sogn - fredes som 1 deklarationen anført.
Fredningen sker uden erstatning.
~ed hens n til påtaleretten forholdes
Huy -

tlchmidt

I oul 11øller
J

80m

toran anført.

Johs. Aristorrersen

Jul. Henrlksen

,

,.

Indte~ 1 dagbogen tor retten 1 ~atved

1957.

den 20. december
LYfjt. f1ngbog nr.

akt.

100

Skab D. nr. 134.

11
ul. navn.

lnd.lever, t til
1 rvtsplejelovtms

e
\

tr;rkyndelee den 21.
§~~ 163 e-d

Fru lensbaroneese

Holet,

tor

Nf'eDc.-,holm pr.

Charlottenborg,

6yd0stsj~11ands

~lektrlcltets

Baron la: .I'.C .:B.Bolck.

Kongens ~ytorv l, København K.

Aktieselskab,

Bavelse Hoved(!urd pr.

StatGrninist riet, blotsbolmAg~de
SognerLdet

-

Glumsø

L. Galllborg, Bredr:ade 30. Køtcnhavn K.

HejestorotssagrØl";:r

e
e
e

1957 e!t r rf:glerne

.Lensbaron Holck. Nwsb,yholm pr. Glumsø

Xunstakademlet,

,z-

l1eOel'llH)r

Glumsø-Bavclac

Glumsø

lo, København K.

for Næsby_Tyvelse komr:une pr.

-

llaslev

Vranf,F.:trup.

kowr.une pr. Gllm,sø.

Pr.æstøa~tsr~d. Næstved.
r~aturfrednine6llævnet

tvr fn.::stø amtsrl.dskreds.

i Storf.~-lieddinge.

DOli...:::.erkontoret

Hay-Schm1dt.

I

"

-----rigtlg~ed

Af6kriftens

Natu·-f·'c' r1p; '·I"':"r:-.::t'T",-~~ttl"v'
Præstø Arr; ;'S1";: :':s~~reds
l

-

.t.

'L...

J.

l. _

_

'

.. _ ~,~

• ........

JI,

_ "

bek~fte8.

2~1963.
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'e
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NÆSBYHOLH - BÅVELSE GODS
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02381. 01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02381.01
Dispensationer

•

i perioden:

14-03-1988 - 27-10-2006

():1..3 S I . t>I ()

RFG NR.

UDSKRIF1~
AF
FORHANDLINGSPROTOKOL
STORSTRØMS

FOR FREDNINGSNÆVNET

AMTS NORDLIGE

I

FREDNINGSKREDS

Ar 1988 den 14. marts holdt fredningsnævnet

møde på dommer-

kontoret i Vordingborg.
Der foretoges:

F.S. 6/88

Ansøgning

fra Københavns

Univer-

sitets Ferskvandsbiologiske
ratorium om dispensation
naturfredningslovens
læg af forsøgsanlæg
matr.nr.

Labo-

efter

§ 34 til an-

på del af

52 Glumsø by, Glumsø

(fredet ved kendelse af 16/12 1967).
Til stede var nævnets formand, Ulf Andersen.
Der fremlagdes: .
- Ansøgning

af 17/12 1987 med påtegning

fra Landskabskontoret.

-

- Tiltræden

fra nævnsmedlemmerne

.

Vagn Hansen og Jørgen Bentzen.

,

Nævnet meddelte tilladelse.

Ulf Andersen.

FremMiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F

I~ ':>j
(j

I

1,--/61

Bth

sendes ~1l

Skov- og Naturstyrelsen

idet udskri!tens

rig~ighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse

indbringes

2970 Hørsholm,

for Overfredningsnævnet,

Slotsmarken

af den, der har begæret fredningsnævnets

se samt de i naturfredningslovens
Tilladelsen

15,

afgørel-

§ 58 nævnet myndigheder m.fl.

kan ikke udny~tes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat kan tilladelsen

ikke ydny~tes, medmindre af-

gørelsen stad!æstes af Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet

for Storstrøms amts nordlige Fredningskreds,

Vordingborg,

den 14. marts 1988.

A~~
. --ui:rJAndersen.

e

e

•

o J- 3 [5 / ..

V l

.tl100'JlgU.:

,

~K01Jbog :VatuTstyreise,

2 O ~; .~~:~~~}{:!'

UDSKRIF1~
AF
FORHANDLINGSPROTOKOL
STORSTRØMS

,tt

Ar 1990
af formanden
Fr.s.

den

FOR FREDNINGSNÆVNET

AMTS NORDLIGE

19. marts

foretoges

for fredningsnævnet,

FREDNINGSKREDS

på dommerkontoret

dommer

17/90

i Vordingborg

Ulf Andersen

Ansøgning

om dispensation

ningskendelse
tinglyst

fra

af 16. december

den 20. december
fredning

af Næsbyholm

Bavelse

gods

frastykning

blik

til

og Engelstofte

på videresalg

1957,

1957

rørende
Østerskov

fredvedog
af Glumsø

skov

med

hen-

..

Der fremlagdes:
- Ansøgning

af 15/2

- Erklæring

af 9/3

- Erklæringer

1990

med

bilag

fra hrs.

Bent

Jacobsen.

fra landskabskontoret.

fra nævnets

at det ansøgte

e

1990

øvrige

imødekommes

medlemmer,

på vilkår,

hvorefter

som foreslået

det indstilles,
af landskabskon-

toret.
Da nævnets

formand

e

tion

fra ovennævnte

e

31-a

og 31-b

50-c

Glumsø

Asø

kunne

skove

dette,

fredningsdeklaration

by, Glumsø,

by og sogn

17-bp,

og 14-a

Fredningsdeklarationen
kede

tiltræde

som for det øvrige

Engelstofte
skovareal,

Ulf

nævnet

til frastykning

17-bq,

opretholdes

meddelte

39-b,

49-a,

dispensa-

af matr.
50-a,

50-b

nr.
og

by, Glumsø.

iøvrigt

for såvel

der er omfattet

Andersen.
fmd.
.

de frastykaf fredningen.

/BK

Miljørninisteriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \'2.,\ \ I S- a 0'\ ":l..
Akt. nr.

Y',

Frem-

S

J0H

sendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturfredningslovens
§ 58 nævnte myndigheder
m.fl.
Tilladelsen
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet
for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg,
den 19. marts 1990.

•

~An~

fmd.
Udskriften

er sendt til:

Næsbyholm-Bavelse
Godskontor, Skovridervej
18, 4171 Glumsø,
Hrs. Bent Jacobsen, Frederiksholms
Kanal 20, 1220 Kbh. K,
Suså kommune, Realskolevej
5, 4171 Glumsø,
Storstrøms amtskommune,
Landskabskontoret,
Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 Kbh. K.

e
e
e

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL
FOR FREDNINGSNÆVNET
STORSTRØMS AMT
År

1996,

25.

den

Vordingborg

juli

foretoges

formanden

af

for

på

I

Dommerkontoret

Fredningsnævnet,

dommer

i
Ulf

Andersen.

Fr.s. 13/96

Ansøgning

om dispensation

fredningskendelse

fra

af 20/12

1957 om fredning af Næsbyholm
og Bavelse godser til oprensning og etablering
på matr.nr.

af vandhul

l c Næsby by, Næs-

by.
Der fremlagdes:
skrivelse

af 29/4 1996 med bilag fra Storstrøms

Amt, Natur- og plankontoret,
22-1996

og skrivelse

j.nr. 8-70-21-393-

af 24/5 1996 fra Danmarks

Naturfredningsforening,
tiltrædelseserklæringer

fra nævnets øvrige medlem-

mer.
Da formanden
for
jfr.
_

sit

ligeledes

veedkommende

Natur-

materiale
plantes

kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet

og

plankontorets

udplaneres

omkring

tilladelse
i et

Ansøgeren

har

accepterer
Nævnets

den

25.

ovennævnte

tilladelse

Det

erklæring,

50 cm.

vandhullet.

ikke fodres eller udsættes

hertil.
tykt

er

at

et

det

opgravede

lag, og at

Det er endvidere

vilkår,
der

et krav,

ikke

at der

ænder i eller ved vandhullet.

juli

1996

telefonisk

oplyst,

at

han

vilkår.
bortfalder,

hvis

den

inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens

§

ikke

er

udnyttet

66, stk. 3.

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

J.nr.sN1996-IG.-lljsAkt.

e

nr.

Ulf Andersen
/pn

Fremsendes

•• &

GOc,l., ~

\

idet udskriftens

rigtighed

bekræftes .

Nævnets
der

afgørelse

har

kan påklages

begæret

fredningsnævnets

naturbeskyttelseslovens
Klagefristen
Klage

indgives

Tilladelsen

skriftligt

nævnte

af den,

samt

myndigheder

til Fredningsnævnet

de

i

m.fl.

er meddelt.
for Storstrøms

16, 4760 Vordingborg.

kan ikke udnyttes

iværksat,

afgørelsen

86

§

afgørelse

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Amt, Kirketorvet

klage

til Naturklagenævnet

kan

stadfæstes

før udløbet af klagefristen.

tilladelsen

ikke

udnyttes,

Er

medmindre

af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet

for Storstrøms

Vordingborg,

Amt

den 26. juli 1996.

~

Andersen
fmd.
Udskrift

er sendt til:

l. Preben 0land,

Næsbyvej' 41, 4171 Glumsø

2. Susø kommune,

Realskolevej

3. Storstrøms

Amt, Natur- og plankontoret,

4800 Nykøbing

København

Haraldsgade

Naturfredningsforening,

7. Verner Larsen,

37,

53, 2100 København

Nørregade

2, 1165

K.

6. Jørgen Bentzen,

tt

Parkvej

F. j.nr. 8-70-21-393-22-1996

4. Skov- og Naturstyrelsen,
5. Danmarks

5, 4171 Glumsø

Lærkevænget

6, 4160 Herlufmagle

Fanefjordgade

150, 4792 Askeby

0

Fredningsnævnet
Kirketorvet

for Storstrøms

amt

Skov.

Modtaget i
Nl'lt1JT~tvrelsen

Ol:!'

16

t 2 JULI 1999

4760 Vordingborg
Tlf. 55 370058 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 5008. Telefax 553703

('dr- S\

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT

Fredag den 9.juli 1999 foretoges på dommerkontoret
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

i Vordingborg af formanden for

Fr. s.l1 /99 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af]o. december 1957 ang.
Næsbyholm og Bavelse godser til etablering af ny vejstrækning på matr.nr. 1 k og 1 l
Bavelse Hgd., Bavelse.
/
--

11/014

&/ ~
~0Der fremlagdes :
Breve af
9.juni og 1.juli 1999 med bilag fra Storstrøms amt, Natur-og
plankontoret,j .nr. 8-70-52-11-1999.
Kop i af indkaldelse til møde d. 2. august 1999 kl. 14.45. ( i indkaldelsen fejlagtigt
benævnt sag om rundkørsel).
Formanden bemærkede, at han telefonisk har drøftet sagen med nævnets øvrige
medlemmer, og at der enighed om, at det ikke er nødvendigt at besigtige stedet. Det
til d. 2.august 1999 k1.14.45 berammede
møde bortfalder
derfor. Der er
endvidere enighed om, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
N ævnet meddelte herefter dispensation
etablering af ny vejstrækning som ansøgt.

•

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis
Naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

fra ovennævnte

den

ikke

fredningsdeklaration

er udnyttet

inden

3

år,

til

jfr.

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
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage
indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760
Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender
klagen.. Er klage indgivet, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.
rnj~l- og Energiministeriet

;kov- og Naturstyrelsen
~'~,r.
SN 1996 - /.2J
,-·l,. nr.
I,

y

/1/0-

C)C)O' Ri!.

Storstrøms Amt
N atur- og plan kontoret

Teknik- og Miljøforvaltningen
Modtaget i
Skov ~r, \la ttlrstyrelsen

Storstrøms Amt
Vejkontoret
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

4. august 1999
J.m.: 8-70-52-393-11-1999

:;.5 AU6. 1999

FRcra'npk stam.dk
Sagsbehandler. Frederik Cordes, Landinspektør

Etablering af ny vejstrækning.
Matr.nr. 1 k og 1 I Bavelse Hgd., Bavelse.
Storstrøms
etablering

Amt, Natur-

og Plankontoret

har den 25. maj 1999 modtaget

ansøgning

af en ny vejstrækning.

På baggrund

aftrafiksikkerhedsmæssige

årsager er det ønskeligt

at etablere en ny vejstræk-

ning over en afstand af ca. 350 meter således, at der skabes bedre oversigtsforhold
kryds mellem

Skelbyvej

Den eksisterende

.I.

Se 2 vedlagte

vejstrækning

kortbilag.

Arealet er reguleret

bibeholdes

Oversigtskort

af fredningen

som adgangsvej

for de 2 private beboelser.

samt teknisk kort.

vedr. vedr. Næsbyholm

og Bavelse

Amt har den 9. juli meddelt dispensation

Arealet er beliggende

i regionalt

samt

særligt

landbrugsområde.

ved T

og Nyvej.

nævnet for Storstrøms

teresser

om

naturområde

fredningsmæssigt

og regionalt

naturområde

beskyttelsesområde.Området

Mod vest er der forbindelse

godser. Frednings-

til det ansøgte.

til herregårdslandskabet

med jordbrugsinhar

karakter

af

mod Tystrup Sø og

Bavelse Gods. Mod syd grænser området op til Torpe Kanal.
Det ansøgte kræver en godkendelse
vej anlæg (bek.m.
Storstrøms
seslove~,

om godkendelse

af offentlige

571 af 25. juni 1992).

§ 4 i Bekendtgørelse om
af offentlige vej anlæg (bek.m. 571 af25. juni 1992),jfr. § 20 i Naturbeskyttel-

Amt godkender

godkendelse

i henhold til Bekendtgørelse

hermed

det ansøgte

projekt,

da det vurderes at der er taget størst muligt hensyn

området ved den valgte placering

af vej strækningen.

Det fremgår

af bekendtgørelsens

§ 10, at denne afgørelse

administrativ

myndighed.

jfr.

til de landskabelige

ikke kan indbringes

værdier i

for anden

Miljø- og Energimimsteriet

Skov- og

~":r~~~e~købil1g

J.m SN 1996·
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F E-post stoal{ll~larn dk, Web-sted
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slam dk Tlf. 54 823232

Direkte tlf 54823000

+ 5303

Fax 54855684

FREDNINGSNÆVNET

FOR STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 58 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 50 08. Telefax 55 37 03 58

.(('\/~

o~()~taget i
L,

-

I

aturstyrelo

8 JULI

1999

sen
Den 7.juli 1999

Fr.s. 11199
Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 20. december 1957 til etablering af
rundkørsel på matr.nr. 1 k og 1 l Bavelse Hvgd. Bavelse.

INDKALDELSE

Fredningsnævnet

for Storstrøms amt afholder møde i ovennævnte sag

Mandag den 2.august 1999 kl. 14.45
Mødested: krydset Nyvej og Skelbyvej.

formand
Indkaldelsen er sendt til:
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr.8-70-52-393-11-1999.
Storstrøms amt, vejkontoret.
Skov-og naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings loka1kommite for Suså, vi Kai Knudsen, Skelby,
4160 Herlufmagle.
Friluftsrådet, vi Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, Skelstrup, 4930 Maribo.
Suså kommune, Realsko levej 5, 417 81 Glumsø.
Frank Hubert, Mosevej 47, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

Modtaget i
Skov. ocrNaturstyrelsen

UDSKRIFT

16 AUG. 2000

AF
FORHANDUNGSPROTOKOLLEN

FOR FREDNINGSNÆVNET

STORSTRØMS AMT

I

REG.Hk

Den 10. august 2000 kl. 15.30 afholdt fredningsnævnet bestående af formanden,
dommer Ulf Andersen, det amtsvalgte medlem Verner Larsen og det kommunevalgte medlem Frank Hubert, besigtigelse i Næsbyholm Storskov, Suså kommune.
Der foretoges:
Fr.s. 23/2000

Ansøgning om dispensation fra
fredningsdeklaration af 16. december 1957/lovliggørelse af 2
etablerede kanolejrpladser i N æsbyholm Storskov , hvor der på den
ene tillige er opført en toiletbygning, matr. nr. 1 ba og 1 b Næsbyholm Hovedgård, N æsby.

Mødt var:
Storstrøms Amts Natur- og plankontor ved Nick Rasmussen,
Suså kommune ved Dan Soltau,
Friluftsrådet ved Tage Johannesen og
godsejer Mogens Holck.
Der fremlagdes:
- brev af 14. juli 2000 med bilag fra Storstrøms Amts Natur- og plankontor,
- brev af 4. august 2000 fra Falster Statsskovdistrikt og
- kopi af fredningsnævnets brev af 26. juli 2000, hvorved der indkaldes til
besigtigelsen.
Der foretoges besigtigelse af den nordligste af kanolejrpladserne, lejrpladsen ved
Lille Flod(e)vig. Det konstateredes her, at lejrpladsen bestod af en mindre ryddet
plads ved søbredden. Lidt nordøst herfor var der inde i skoven borde og bænke
samt nogle bålpladser , en toiletbygning var opstillet inde i skoven ved stien til
lejrpladsen ved søen. Toiletbygningen kunne ikke ses fra søen.
Mogens Holck oplyste, at lejrpladserne var etableret omkring 1972, hvor de indtil
sagen blev rejst i 1999, havde ligget upåtalt hen. Toiletbygningen er opstillet for
omkring 5 år siden. Han erkender, at der ikke er søgt fredningsnævnet om tilladelse til opstillingen af toiletbygningen eller etablering af pladserne. Med hensyn
til den sydlige lejrplads (pladsen ved sølinien) oplyste Mogens Holck, at denne var
betydelig mere primitiv end pladsen ved Lille Flodevig. Der var ingen toiletfaciliteter ved den sydlige plads .
.Miljø-og EnP.rgimini:-;t~..qanandenbemærkede, at det i fredningskendelsen bl.a. var bestemt, at områ-

8Lo\'" og Natur~tyrelsen
,J.nr. SN 1996
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Akt.

nr.
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-1111 /~ - ~ OOb
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- 2derne ikke måtte bebygges, hverken varigt eller midlertidigt, særligt måtte roklubhuse og lignende, derunder skure og boder ikke opføres. Der kunne dog, efter
overenskomst med ejerne, med fredningsnævnets godkendelse anlægges lejrpladser
på områderne. Disse skulle placeres mindst 200 meter fra bredden af Thystrup Sø.
Amtes, kommunens og friluftsrådets repræsentanter kunne alle anbefale, at der
blev meddelt dispensation til de etablerede lejrpladser samt til toiletbygningen ved
den nordlige plads.
Nævnet drøftede sagen og var enige om, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, at meddele lovliggørende dispensation fra ovennævnte fredningskendelse af
16. december 1957 til de 2 etablerede kanolejrpladser, hhv. ved Lille Flod(e)vig
og sølinien samt til den ved Lille Flodevig opstillede toiletbygning. Det påtales
dog, at ejeren af Næsbyholm og Bavelse godser har ladet toiletbygningen opstille,
uden forinden at indhente fredningsnævnets tilladelse.
Nævnets afgørelse blev straks meddelt de tilstedeværende.
Ulf Andersen
formand

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af ejeren af Næsbyholml
Bavelse godser og af de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder og
foreninger. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,
4760 Vordingborg, som videresender klagen.
Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 15. august 2000.

tt?rAnd~
formand

Udskrift er sendt til:
Næsbyholm-Bavelse Godskontor, att. Mogens Holck, Næsbyholm Alle 6, 4171
Glumsø,
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, j.nr. 8-70-51-393-8-2000,
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Suså, v/Kai Knudsen, Skelbyvej 32, 4160 Herlufmagle,
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, Skelstrup, 4930 Maribo,
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø,

""\hl'''' ,(..v()1 .
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 361710

Modtaget i
Sk OV'- t'lf7""
,,,.'ln J'8t.vrelsen
L

'

2 9 MAJ 2001

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Mandag den 28.maj 2001 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:
Fr.s.l012001 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1957
om fredning af Næsbyholm og Bavelse godser til etablering af en 8 m bred cykelsti langs
Sorø-landevejen km 8,5-14,0 og i forbindelse hermed opfyldning med jord langs vejems
vestside.

Der fremlagdes :
Brev af lO.maj 2001 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-29-2001.
Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.
Da nævnets formand ligeledes kunne godkende det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis
naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

den

ikke

er

udnyttet

inden

3

år,

jfr .

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes fOT

V/

.~

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.
Godkendelsen må ikke udnyttes inden udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
godkendelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer anderledes.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt
Vordingborg den 28.maj 2001

~A~

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Teknik-og Miljøforvaltningen, Natur-og plankontoret,Parkvej 37, 4800
Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Suså, c/o Kai knudsen, Skelbyvej
32, 4160 Herlufmagle.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Frank Hubert, Mosevej 47, Gelsted, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

I

lfi

~\1.n ..
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Postgiro 6 415008. Telefax 55361710

MODTAGET
Skov- og Naturstyrelsen

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

f 9 JUNI 2001

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Mandag den 28.maj 2001 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:
Fr.s.1l/2001 Sag om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1957
om fredning af .Næsbyholm og Bavelse godser til gennemførelse af et
naturgenopretningsprojekt for Glumsø sø. Projektet går ud på at stemme søvandet op med
ca. 0,5 meter om sommeren og på sensommeren fjerne skotterne med henblik på at reducere
næringsindholdet i søen.
Der fremlagdes :
Ansøgning af 17.maj 2001 fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-393-21-2000 med bilag.
Kopi af ansøgningen er sendt til Danmarks Naturfredningsforening og Suså Kommune.
Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.
Da nævnets formand ligeledes kunne godkende det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis
naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

den

Ulf Andersen
formand

Skov- ~g N~turstrrrelsen
J.nr. SN 20;::'1 • \~

\, \

Akt. nr.
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:1
Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

ikke

er

udnyttet

inden

3

år,

jfr.

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.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Godkendelsen må ikke udnyttes inden udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
godkendelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer anderledes.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt
Vordingborg den 18.juni 2001

AiwAn1::::formand

Udskrift er sendt til:

,
I

Storstrøms amt, Teknik-og Miljøforvaltningen, Natur-og plankontoret,Parkvej 37, 4800
Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Suså, c/o Kai Knudsen, Skelbyvej
32,4160 HerJufmagle.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Frank Hubert, Mosevej 47, Gelsted, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55 361710

SCANNET,

Modtaget i
Skov- "-,,'\T :ltur~tVJ'elsen

26 MAJ 2003

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Søndag 'den 25.maj
Andersen:

2003

foretoges på dommerkontoret af formanden dommer Ulf

Fr.s.16/03 Sag om opførelse af 1008 m2 stor staklade til erstatning for 995 m2 stor,
nedbrændt lade på matr. nr. 3 a Atterup by, Bavelse, Skovridervej 11, Bavelse hvilken
ejendom er fredet ved kendelse af 16.december 1957.
Der fremlagdes :
Brev af 22.maj 2003 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr.8-70-52-393-3-2003.
Nævnets formand bemærkede, at han telefonisk har drøftet sagen med nævnets øvrige
medlemmer. Under hensyn til, at der er tale om genopførelse af en bygning, der kun er
ubetydeligt større end den nedbrændte, og at den skal opføres på samme sted og med
samme udseende som den nedbrændte, er nævnets medlemmer enige om, at nævnet kan tage
stilling til det ansøgte uden erklæring fra det i fredningskendelsens § 3,sidste pkt. nævnte
udvalg og enige om at tillade det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,
stk.2.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

ej

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.
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Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.Klage kan
eventuelt frafaldes direkte overfor ansøgeren.
Fredningsnævnet for Storstrøms amt.
Vordingborg den 25.maj 2003

A~

. Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Næsbyholm- og Bavelse Godser, Næsbyholm Alle 6, 4171 Glumsø.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0,
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Suså, c/o Kaj Knudsen, Skelbyvej
32, 4160 Herlufmagle.
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Friluftsrådet, c/o Terkel Jakobsen, Pilevænget 2,4930 Maribo.
Jørgen Neerup Jensen, Trælløse Bygade 19, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16
4760 Vordinghorg
Tlf. 55 361726
Telefax 55 361710
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- 3. NOV. 2003
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

•

Fredag den 31.oktober 2003
Andersen

foretoges på dommerkontoret af formanden, dommer Ulf

FLs. 24/03:
Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 20.december 1957 om Næsbyholm og
Bavelse til etablering af nødlandingsplads for kanosejlere på matr. nr. 1 ba N æsbyholm
Hovedgård, N æsby.
Der fremlagdes:
Brev af 9. september 2003 med bilag fra Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-7051-393-60-2003.
Brev af 30.oktober 2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkommite Suså.
Formanden bemærkede, at nævnets medlemmer telefonisk har drøftet sagen, og at der under
hensyn til sejlernes sikkerhed er enighed .i nævnet om at give dispensation til det ansøgte.
Fredningsnævnet tillader således, at der på ovennævnte ejendom i Susåens næstsidste
slyngning inden udløbet i Tystrup Sø etableres en landgangsbro, som beskrevet i de
fremlagte bilag, og derfra en sti over til lejrpladsen Lille Flodevig.
Nævnetstilladelse bortfalder, jf. naturbeskyuelseslovens § 66,stk.2 hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år.

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
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 inden udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen
.ikke udnyttes, medmindre

Naturklagenævnet bestenuner andet.
Fredningsnævnet for Storstrøms amt.
Vordingborg den 31.oktober 2003

~fAd~
formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Mogens Holck, Næsbyholm Alle 6,4171 Glumsø.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø,
Lokalkomrniteen af Danmarks Naturfredningsforening i Suså, c/o Kaj Knudsen, Spurvevej
22 B, 4171 Glumsø.
Friluftsrådet, c/o Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo.
Dansk Ornitologisk Forening c/o Uffe B. Nielsen, Nørremarksvej 2,4930 Maribo.
Suså konunune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Jørgen Neerup Jensen, Træl løse Bygade 19,4160 Herlufmagle.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

Tirsdag den 13. april 2004
dommer Ulf Andersen:

I STORSTRØMS AMT

foretoges på dommerkontoret

i Vordingborg

af formanden

FLs. 23/02 :
Ansøgning om brug af elmotorer ved fiskeri på Tystrup sø, hvoraf den del, der ligger i Suså
kommune, er omfattet af kendelse af 16. december 1957 om fredning af Næsbyholm og
Bavelse godser. Iføle kendelsen er sejlads på Tystrup sø med motorbåde ikke tilladt.
Der fremlagdes :
Breve af 6.oktober 2002, januar 2004 og 29.marts 2004 fra Bent Laursen på vegne af
lystfiskerforeninger med fiskeret på Tystrup sø og Bredejerlauget ved Tystrup sø.
Brev af 12. januar 2004 fra Sestsjællands amt, Natur & Miljø, j.nr. 8-70-51-00-1001-1996.
Brev af 15. januar 2004 fra Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j. nr. 8-70-51-10-2000.
Brev af 12. marts 2004 fra Danmarks Naturfredningsforening.
Formanden bemærkede, at skov-og landskabsingeniør Bente Meehan, Vestsjællands amt
telefonisk har meddelt, at det ikke kan forventes, at Vestsjællands amt vil give dispensation
fra vandløbs lovens § 4 til benyttelse af elmotorer på den del af søen, der ligger i
Vestsjællands amt.
Formanden bemærkede endvidere, at sagen har været drøftet på et "telefonmøde" mellem
nævnets medlemmer.
Der var enighed om, at fredningskendelsens
forbud mod
motorbådssejlads udelukker, at nævnet kan give dispensation til det ansøgte jf. herved
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, hvorefter "videregående afvigelser fra en fredning end
nævnti stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter reglerne
om gennemførelse af fredninger".
Fredningsnævnet afviser således at give tilladelse til det ansøgte.
Afgørelsen vedrører den del af søen, der ligger i Suså kommune, Storstrøms amt.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

SkOVn og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001

Akt.

nr.
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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.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler
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 13. april 2004.

~A~
formand
Udskrift er sendt til:
Bent Frøslee Laursen, Lystfiskeriforeningen, Suserupvej 19, Vester Broby
4180 Sorø.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Vestsjællands amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Friluftsrådet, c/o Tage Johannesen, Fjordtoften 9, 4700 Næstved.
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Jørgen Neerup Jensen, Trælløse Bygade 19, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

\\'ft:,\lJln

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

Modtaget t
Skov- og N aturstyreløen
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Kirketorvet 14760 Vordingborg
Tlf. 55 36 1700
Fax. 5536 17 10
Direkte tlf. 55 36 17 26
Email: post@vordingborg.byret.dk

3 O OKT. 2006
Den 27. oktober 2006 foretoges på dommerkontoret
Andersen

af formanden,

dommer Ulf

Sag om areal overførsel mellem matr. nr. 1 a Bavelse Hgd. Ib og 6 f Regerup by,
Bavelse og om ophævelse af fredningen på det fremtidige matr. nr. lb. Området er
omfattet af kendelse af 16. december 1957 om fredning af N æsbyholm og Bavelse
godser. Ifølge kendelsen skal områderne i det væsentlige bevares i deres nuværende
tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom under
herregårdsdrift opretholdes. Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er
nødvendigt ifølge den til enhver tid gældende udstyknings- og jordlovgivning.
Der fremlagdes :
Brev af 18. april 2006 med bilag fra landinspektør Ole Toft.
Mail af 26. september 2006 fra Storstrøms amt, j. nr. 06-005509 og og mai! af 25.
oktober 2006 med bilag fra samme.
Formanden har telefonisk drøftet sagen med nævnets øvrige medlemmer.
Der er enighed om, at den ansøgte are~loverf0relse ikke er strid med fredningens
formål. Nævnet godkendte derfor den ansøgte arealoverførsel. Der er ved afgørelsen
taget hensyn til, at arealfordelingen vedrører en bestående beboelsesejendom med et
areal på 3077 m2 efter ændringen.

I

Ansøgningen
om delvis ophævelse af fredningen
afvistes
derimod,
jf.
Naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 2 jf. § 33, stk. 3, allerede fordi anmodning
herom alene kan kan fremsættes af en af de institutioner, der er nævnt i denne
bestemmelse.

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
naturbeskyttelseslovens
§ 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage
indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760
Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen.
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt,
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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 27. oktober 2006.

ibAbformand

Udskrift er sendt til:
Landinspektør Ole Toft, Farimagsvej 8, 4700 Næstved.
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 for Suså, c/o Kai Knudsen,
Skelbyvej 32, 4160 Herlufmagle.
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.
Fri luftsrådet , v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4. 4930 Maribo
Jørgen Neerup Jensen, Trælløse Bygade 19, 4160 Herlufmagle.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202
Mail: kili@domstol.dk
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.
Der foretoges:
Fr.s. 42/09 Sag om dispensation fra kendelse af 16. december 1957 om fredning af Næsbyholm
og Bavelse godser til etablering af et vandhul på 1200 m
Fredningsnævnet bestående af dommer Anders Martin Jensen (suppleant for formanden dommer
Kirsten Linde), og Jens Kristensen (kommunalvalgt medlem) og Edith Marie Rosenmeier har siden
besigtigelsen den 13. september 2010 voteret og i enighed truffet følgende afgørelse:
Den 20. oktober 2009 har Næstved Kommune fremsendt Deres ansøgning om tilladelse til
etablering af et vandhul på 1.200 kvm. tilpasset terrænet på ejendommen matr.nr. 50 a, Glumsø By,
Glumsø (Østerskov ved Glumsø).
Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Kommune har den 30. juli 2009 og den 19. oktober 2009
meddelt dispensationer til vandhullet i medfør af skovlovens § 38 og planlovens § 35.
Dn nøjagtige beskrivelse og placering fremgår af Skov- og Naturstyrelsens og Næstved Kommunes
afgørelser.
Det fremgår endvidere, at ansøgeren, HedeDanmark, allerede har etableret vandhullet, fordi man
gik ud fra, at fredningsnævnets dispensation ikke var nødvendig på grund af Skov- og
Naturstyrelsens dispensation.
Østerskov er omfattet af pkt. 2 i fredningsdeklarationen af 7. maj 1957 om fredning af godserne
Næsbyholm og Bavelse, hvorefter området skal bevares i det væsentlige i dets nuværende tilstand,
således karakteren af skovbrugsejendom opretholdes.
Etableringen af vandhullet kræver derfor dispensation fra fredningsdeklarationen.
Fredningsnævnet har efter at have besigtiget vandhullet fundet, at dets etablering ikke strider mod
fredningens formål.
Nævnet giver derfor dispensation til vandhullet, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

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
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen.
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det er 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 Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 24. november 2010.

Anders Martin Jensen

Udskrift er sendt til:
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Kristian Gramstrup
Friluftsrådet v/Hans Vallentin Stoltz
Næstved Kommune v/Gry Mylov
HedeDanmark v/Torsten Andersen
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege
Jens Kristensen

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 8. august 2019

FN-SSJ-7-2019 Ansøgning om dispensation til adgangs- og badebro med
sidestykke samt bord- og bænkesæt på matr.nr. 52 Glumsø, Glumsø By
– Glumsø Sø ved Skolevej, Glumsø.
Glumsø og Omegns Lokalråd har gennem Næstved Kommune søgt om dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 16. december 1957 om fredning
af Næsbyholm og Bavelse godser til at opføre en adgangs- og badebro samt
bord- og bænkesæt ved Glumså Sø/Skolevej, Glumsø.
Næstved Kommune har den 20. maj 2019 meddelt dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, til broen placeret således:

Det fremgår i øvrigt af Næstved Kommunes afgørelse om dispensation, at
adgangsbroen må være højest 16 m lang, badebroen højest ca. 12 m lang og

sidestykket højest 4,5 x 3 m2. Brodækket må ikke være højere end 0,75 m
over vandspejlet med en indtil 30 cm høj kant. Broen skal udføres i træ og
må kun træbehandles med miljøvenlige midler.
Formålet med fredningen er at bevare og sikre naturværdierne. Ifølge den
for Glumsø Sø gældende fredningsbestemmelse (”ad 4”) skal de landskabelige forhold vedrørende Glumsø Sø opretholdes, og søens vandstand må
ikke sænkes. Bestemmelsen indeholder – modsat andre bestemmelser for
fredningen – ikke nogen udtrykkelig regulering af ny bebyggelse mv.
Fredningsnævnet finder efter det anførte, at adgangs- og badebroen samt
bord- og bænkesættet, der ikke kan anses af berøre de landskabelige forhold
omkring søen, kan opføres uden fredningsnævnets dispensation.
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigelse og møde.
Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales
gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 8. august 2019.
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