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Underskrevne lensgreve H. Haugwitz Hardenberg Reventlow, Kren-
kerup, som ejer af følgende ejendomme:, matr. nr. l a, l f, l !!, l Ih Krenkerup Hovedgård, Radsted SOgl

l o og I !:,
matr. nr. 8 og 9, Hydeskov, RErdst'edsogn,
matr. nr. l ~ og l f, Rosenlund Hovedgård, Toreby sogn.
matr. nr. l a, 2 ,!!, 2 c og

2 d, Nielstrup Hovedgård, Våbensted
sogn,

matr. nr. lo b, lo .! Lille Slemminge by og sogn, ,
matr. nr. 45~,m~ Store Slemminge by og sogn,

alle beliggende i Musse herred,
Maribo amt,

•
deklarerer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne, at de gamle
stendiger på ovennævnte ejendomme, således som disses placering er
angivet på vedhæftede rids, undergives fredning. De skal herefter
stedse opretholdes i deres nuværende tilstand. Der må ikke foretages
gravninger heri eller fjernes jord herfra, ligesom pløjning og andet
markarbejde skal holdes i en sådan afstand fra digerne s fod, at dis-
se ikke skrider ud. For at sikre at digerne stadig kan fremtræde,
smukt, må der ikke på dem og ej heller inden for en afstand af 25 m
fra dem opsættes skure, master eller andre skæmmende indretninger.
Hvor landbrugsmæssig drift nødvendiggør opsætning af kreaturhegn
(ståltrådshegn eller elektrisk hegn) skal dette være tilladt. Så-
fremt fremtidig selvsået bevoksn~ng måtte virke skæmmende, skal ne-
dennævnte påtaleberettigede uden udgift for ejeren have ret til at



lade sådan bevoksning (å~g~~ & o,
• :. ;. _. 1\ • • fDeklarationen må u~en udgift for ejeren tinglyses på ovennævn eF

ejendomme, idet oder med hensyn til pantehættelse og andre byrder h

vises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleret tillægges Nationalmuseet og Naturfredningsnævnet fo

Maribo amt sammen eller hver for sig.
Krenlcerup, den lo ..april 1964., o'.
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REG. HR. 37/:2

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1988 den 20. juli kl. 1045 holdt Fredningsnævnet for

• Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde ejendommen matr.nr. l-a
og l-n Krenkerup hovedgerd, Radsted.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, og n~vnsmedlemmerne,
gårdejer Poul Jeppesen og amtsr~dsmedlem Kjeld Grave.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S. 36/1988. Ansøgning om dispensation fra den

•
pp ejendommen tinglyste fredningsdekla-
ration til fjernelse af 8 - 9 meter af
et fredet stendige på matr.nr. l-a og l-n
Krenkerup hovedgård, Radsted.

• Der fremlagdes:
l. Ansøgning af ll. maj 1988 fra Krenkerup godskontor. Ansøgningen er

forsynet med påtegning af 7. juni 1988 fra Storstrøms amtskommunes
landskabskontor.
Mødt var:

Godsforvalter Jørgen Rude, Krenkerup gods.
Afdelingsleder David Trier Frederiksen, Storstrøms amtskommunes

landskabskontor.
tt Ingeniør Erik Bohn Jespersen, Sakskøbing kommune.

Danmarks Naturfredningsforening var tilvarslet, men ikke repræsenteret.
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Ejendommen besigtigedes.
Godsforvalter Jørgen Rude redegjorde nærmere for ansøgningen

og Oplyste, at der ønskes tilladelse til at nedlægge og fjerne 10 - 12
meter af det fredede stendige umiddelbart øst for vejen, der fra
Radsted fører ned til Krenkerup gods. Det omhandlede stykke dige
er en del af et dige på 150 meter. Der er ialt mellem 3 og 5 km
fredet stendige PB godsets arealer. Digestykket, der består af store
sten, der er kittet sammen med cemen~ er gået i forfald, og der er
risiko for, at det vil vælte. Inspektøren og hans familie færdes
langs muren for at komme til deres urtehave og der er derfor fare
for, at der kan ske personskade, såfremt muren vælter, medens nogen
passerer. Murstykket kan desuden være til risiko for trafikanterne
p8 vejen, idet det er sket, at trafikanter i glat føre er røget ud
af svinget og ind i muren. Sefremt digestykket skal renoveres, skal
det nedrives og mures op påny.

Ingeniør Erik Bohn Jespersen be~~rkede, at Sakskøbing kommune
intet har at indvende mod, at den omhandlede del af stendiget sløjfes.

Afdelingsleder David Trier Frederiksen erklærede, at landskabs-
kontoret finder det i strid med fredningens formål at sløjfe en del
af det fredede stendige. Det omhandlede stykke dige markerer sammen
med diget på den anden side af vejen på markant vis indkørslen til
Krenkerup Gods.

Nævnet fastslog, at en sløjfeIse af det omhandlede stykke
stendige på matr.nr. l-a og l-n Krenkerup hovedgård, Radsted, ville
være i strid med formålet med fredningen i den den 8. maj 1965 på
ejendommen tinglyste deklaration, hvori bl.a. anføres, at stendigerne
stedse skal opretholdes i den tilstand, de havde ved fredningens
gennemførelse. En sløjfning af en del af stendiget kan herefter i
henhold til naturfredningslovens § 34 a alene ske, s~fremt der
rejses sag med forslag herom fra en af de i naturfredningslovens
§ 13, stk. 1, nævnte myndigheder m.v.
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Sagen sluttet.
tt Mødet hævet.

K. W. Kofoed.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse kan ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

tt af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.It Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 22. august 1988.
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