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l : 20.000

Areal: Interessezone: II

Fredet:

FInal:

Fredningsnævnet 30. december 1957

Bevarelse af stengærder.

stengærderne må aldrig nedbrydes, ligesom enkelte sten ikke må fjernes eller
beskadiges.
Den til stengærderne stødende jord må ikke behandles eller benyttes således,
at stengærderne beskadiges.
Vedligeholdelse på-hviler ejerne af ejendommene.

E/_:
Pataleret:

private
Fredningsnævnet

Henvisning: Reg.nr. 353 - 3
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REG. NR. ~JI'r

A:fskri:ft.

afsagt (en 3()/12 1957
eng. fredning af sten~..Jrd.e:r i :~n0r;el'et:1ogn.

På foranledning af ejere af noele af nedennævnte ejendomme kar
naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds rejst sag om fredninc af

eteugeexder på følger.l.de ej end omme i .:ineSG1'esogn:

w~tr.nr. 6!, 6~, G~, 6~, 6!, 64, 6!, 6! Aaside tilhørende fru Dagmar
Larsen,
ma-lir.nr. 8a, IBa, l8b Snel:lei'e-torp, tilhørende gårdej er Helge .Peter Dam-- - -
gaal'd dansen,

m.a.J\ir.llr. 3! og 5.! Aaside, tilhørende gårdejer Aage Nielsen,

matr.nr. 9 Snesoretorp, tilhørende paroellist Hans lrederiksen,
ma·~r.lir. lo.! Aaside, tilhørewle parcellis'~ GU'luaI' 2;':'1i1:Larsen,

ma"'"r.nr. 7E. Aaside, tilhørende g~rdejer Niels l'1ielf3cn,
matr.nr. , ! .ii.i'iside,tilhørende gårdejer Hane Kj:J;ri..ristof:!.'ersen,
ma'l;r.1Jr. 3! og 3& Aaeide, tilhørende g~rdejer Johannes Andersen 0l fru

Lilly Kirsten andersen,
matr.ur. 4 Aaside, ti1hørencJ.e gårdejer H.lI.:!lønsted,

mH'i;r.ur. 7b Aak;}ide, tilhørende gårdejer Jens Johannes Jensen,-t nen 8. nOT. 1957 foretog nwvnet besigtigelse af atengærderne,
~;: og der./. 12. dee 1957 afhold·t nævnet møde på uAasiciegaardfl i Aaside. ~'11

sidstnævnte møde var indkaldt ejerne, samt panthavere i og forpagtere af
de p8igcelciendeejel1clomme. lkzuderL "&:1.' indkaldt r-.l:'....,[·rbø alll·t~)r~d, 0i Snese-

re so~~ner~dog .Sydø~tsj .3J.lc.nds ::1ekt:rici tots Akti esclskab. - I indkal-

delsen var anført,at fredningon forventenes gennemført uden erstatninc.
Den påtænkte fredn.L1~ eJ\r ud på følgende:
~tcng~rderne fredes således, at de ingensinde m~ nedbrldea, li.

J.() 7- ~I--------
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gesom enkelte sten ej beller må fjernes fra Rærderne, nar Må ikke

'ti hugeeR i de enkelte st\3n. Den til s·tong~I'dcrne stødende jord må ik ..

J:e behandles eller benyttes således, at· s'tengærd!31me derved beaka-

dilf'6S. 1:.1tengærderne må i det hele ikj"e udsmttee fO:l' en behandling,

hvoryed c..e ;i:.'ox:L"int;eseller øa.elædbes.

gedligeholdelsen af g~raerne panviler ejerne a~ de eJendom-
a9, hvorpå g~I'de?lle ur beliggende, saledea at nver ejer har vedli-

stengærdcrne dar.uler skel mellem to ejcndom~e har hver at de to til-

stødende cJenJoMMGS ojere vedligeholdclaespligten for den del af

~ tt gærderne, der ligger p~ hans ejendom.
':~ l..ov om hegn af 2715 1950 §§ 26 og 44 findzr anvendalse,hvia

en ejer tUldlader at udføre det 11am påhvi1aude ved1igehcld~lsesar-
nej (le.

Bestemmelserne tintl11ses med prioritet forud for pantegæld.
PÅ.tulexJettcrL tilkommer .na:Gl2.r:f:r.'3ani:lgsnurvl1et :for Præstø amts-

rådslrreda.
I Mødet dsn 12. dec. 1951 var ~~æBt0 amtsrld, Sn~eere SO~-

neråd og Sydøst8j~11~UljS J~lektricitcts ~ktiesels~ab repræsent~ret.

DeDuden var af de pågreldende ejendonnes ejere mødt gårdejer Jens
Johannes <:.Tel1sen (matr.nr. 7b Aaside), gårdejer ffiels ~Tielsen (metr.-
nr. 72. ibd.), e~rdejer H.H.l'1ø:nsted {lllatr •.i.'lr. 4 ibd.), gårdejer
Johs. Andersen (matr.nr. 3! og 3~ ibd.) og for ejeren af natr.nr.

6! m..fl. ind. ~ødte forpa.gter Igunl-i.a:....sen, og f'or ejeren af itlc.tr.

nr. 7!::, .Lbd. Jf.1ød:te forpa::~ter f~nuc1 )?eter;:;en.
Forpaeter af flatr.nr. 8!, 18~ og IB! 8nese~etorp, TIenning

Jørgensen, var mødt.

Fhv. gårdejer Hans ~eitorsen v~r mødt som panthaver i metre
nr. 3a og 3~ Aaside.

4') Ingen af de mødte havde nogen indsigelse mod den påtænkte
fredning. og de:r blef il{k:e :t':J?€lOlEHJ"tJ':rnv om e:r:,~:tatnj.:r.g for frednin-
gen.
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Da n~vnet unccr hensyn til området~ s~rlige karakter på grund
af de mange E:tsngærder anser en fredning :for at v"~·J:'e af 'Vi:isent11c liJetyå-

ning, vil oteng~rderne i ho~~old til 00 l og 13 i lov om naturfredning
nr. 140 af 7/~ 1937 være at frede som foran anført, e~ledes ~t almenhe-
den ikke har &dgeng til de fredede st~ngærder. Fredningcbestemmelserne
vi~ "tiere <;.1; t..i:CJ.glYF.6 r.:ed .priori tet forud :1:04' pautegæld p~ de matr.nr. e,

hvorpå de E):fteratt(:st fra en lzn.dinspcktør er beliggenåe. :fed.hensyn
til servituttor og byrder henvises til d~ p!gæ~dende ejendommes blade
i tingbogen.

~:teneærcterne inrltegnes på et ]·-.C:l:t, fJornvedhæftes ell udskrift

&f n~rværende kendelse.

J;er vil ikke V6e-re at udre(le er!:!tatning for fredningen.

T h 1 b e s t e ro m e s =

.ve ovenfor orn.h.an(llede stung...e!.>ciGr:tl'edaa som :f.'OTananført, idet

påtiu10re-cten tilko!1l.m.er natlU'frednil'lgsn,Jvnet for ?rLBstø rlrlli"sr'tdskreds.

For fredningen udredes il~e erst~tnin8.
j'ed l1ez:tsyn til tinglysning af fredningabce.tem.melocrne forho1-

des som· foran Dnført.

l'Iay-Schmidt. Johs. ~Iistofier5en.

C.hr.. 0j'1,:ri~tenEen.

bekræftes

Naturfrednings net for
Præ:t;' :}"'.-'tsraadskre
pOmr((el kontoret i Store- dlnge den 30. dec. 1957.



• IForan.tiende kendelse begæres tinglyst p! følgende mat~.nr.~
hvorr>Ade fredede steng.n:'d:.~rur beliggonde 1 henhold til vedhe:ftede

nt land1nnpektør C.Olvar1us I!ansen at Vordinsborg udfærd1Cede kort;
~·"ntr.nr. 61!J 6!. 6.!!t6,!, 6!, 4, 3!, 61, 1!, 7!, 1!-. lo,!, 5! Aas:l.4.,

.(~rt9Bere80gn og matr.nr. 9, a.f l8,! Sneseretor!:" Sne.ere Rogn.

net b.~~kea herved, at don del af steng~rderne, der er belig.
glJnLte 'På ma.tr.nr. 6,! ~$l'le8eretorp, ij-;:'ke er fredet ..

Naturfreclningsnævnet fOf \
P: æH(... aY1,tsraadskreds.
D;)mmcr kontoret i Store-HeddInge den 19".t~i.n·\lli%' ly,3.

Indført i dagbogen for retskreds nr.31, Stege m.v.,
Afdelingskontoret i Præstø, den 21.feb.1958.

Lyst. Tingbog. Bd. lo A og B, Akt: Skab D nr. 47
Anmærkning: TvIatr.nr'e6~, 6E" 6d, 6e, 6h og 61 til-
hører iflg. tingbogen Kristian Larsen.

E. Schouenborg.

Afskriftens rigtighed bekræftes
Natudredningsnævnet fOf

Præ~·u. amtsra2dskreds.
Dommerkontoret i Store-Heddfnge» den 3.marts 1958

. ,/ /'
// ;;;?/..:::/;/ ,// ~ .# ./ / / ---/1 /'( ~~~C'--~~":--~cy

Hay-Schmidt.
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Jcn,,~ & K,eld •• ov A S
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Akt: Skab nr.
(udfyldes lf dommerkontoret)
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~{/Z. ~. A/V,

r
(}!7.. lJel a/
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lld/(fl'c!I,ljr/ 1 .lUlU/Ol" j~95B l (11t/edll1i/11 (//

/IU/flrjrpr./II1IIf{,Ff.F'lldrl,,<;(' 1I/ 3{) -/2 ,/.Q57 (/11-

!låenclr jl'edll/llq r~/c<J'!t"/1flærder på c5'1nrh '
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