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~ \~ REG. NR. 03790.000
KOSTRÆDE

397 VORDINGBORG 1512 III NV

OPHÆVET - MEN INDEHOLDT I SE.NERE FREDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Afgørelse af 25/10 1988 (ofn - 2690/86) om fredning.
Ophæver nu indeholdt- fredning ved

- Overenskomst af 30/7 1965 (nævn), lyst 5/8 1965, om fredning,
status quo.

t
MAT RI K E L FO RT EG N E L S E

(ajour pr. 25/ 10 19 88)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
25fn Kostræde By, Køng

(Gældende) matrikulært kortbilag: af 2O /4 1964

Se også REG. NR.: 07748.000



REG. NR. o s70 Oo o o o

Overfredningsnævnets afgørelse
af 25. oktober 1988

e~.\,I

om fredning af arealer ved Dybsø Fjord i Næstved, Fladså
og Vordingborg kommuner, Storstrøms amt (sag nr. 2690/86).

Fredningsbestemmelserne (uddrag):
§ 9. Ophævelse af tidligere fredninger.

Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1950 om
fredning af Stejlebanke matr.nr. 28b Vester Egesborg
By, Vester Egesborg og fredningsdeklaration af 30. juli
1965 om fredning af areal nordligst på Kostræde Banke
matr.nr. 25fn ophæves.

Selve afgørelsen se REG.NR. 077~8.ooo
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F. pu. j.nr:

f.N. j. nr.:
Q.F No sag nr.:

, b
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Areal:

Fredet:

Formål:

Indhold:

e Ejer.
Påtaleret :

Henvisning:

REG.NR. 3 7~o
FREDNING I STORSTRØMS AMT

24-04-1980 Lokalitet: Kostræde by 3i7-1~"s-
Kommue: Vordingborg 397

o •

y'... I.... .

o,

1:25.000
4,46 ha Interesse zone : I

Fredningsnævnet den 30/7-1965

Bevarelse af arealets nuværende tilstand

Arealet skal henligge i sin nuværende tilstand. Eventuel be-
plantning skal kun finde sted efter forhandling med frednings-
nævnet og skal tjene til at uddybe og fastholde landskabets
skønhed samt skabe forbedrede vilkår for fauna og flora. Alt
dyreliv på arealet fredes. De må ikke på ejendommen eller
parceller herfra indrettes fast parkeringsplads eller fast
campingplads.

En eventuel beplantning må ikke ske, hvor den kan genere· ud-
sigten for de på stamparcellen Kostræde 25-1 udstykkede par-
celler.

Privat
Fredningsnævnet, samt ejere af visse parceller.

Reg. nr. 397-12
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Mtr. nr., ejerlav. sogn:
(I K.benhavn kvarter)

eller (I de sønderlydske lands.
dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr .• ejerlav. $ogn.

Gade og hus nr.:

25 1-
Kostræde,
Køng sogn

Akt: Skab /7J nr. %/
(udfyld.. al dom.-"...e-)

4Stempel: kr. - øre

Købers }
K dl bopæl:re lOrs

Anmelder:
fOTOKO~'

Storstrøms amtskommun~
Amtsfrednlngslnspektorate t J. Mygind & H. Mygind

advokater - Næstved
/ .... //

/~ : ,: ,}Z :.';..: -, ~

D e k l a r a t i o n
REG. NR. 3 ?~()

3;!?_ /1 f,5

Ungerskr~vne ~jer~-af'de~'på-vedhæf~ede kort med -
gpHl-s~-e-4-ild-~de «;real tillg1yscr h~d-··f:redn4:-B-gSdekla-rati.o-npå
~~ledee at def~~!kal henligge i sin nuværende tilstand. Eventuel
beplantning skal kun finde sted efter forhandling~d fredningsnævnct.~
Præs~teråa8~8Qø og skal tjene til at uddybe og fastholde landskabets
skønhed samt skabe forbedrede vilkår for fauna og flora. Alt dyre liv
på arealet fredes. ::71

-~- '.-----En eventuel beplantning må i~e Ste hvor den kan genere
u ÆtU· ~;\udsigten for de pa stamparcellen Kostræde 25 1. udst' kkede parceller~ ~g

Kes'åræde crbtDr ,;af) bu,-2~lw-.·-.39--b~T ..2-5-ba-.,25- bh.--25,,·bt ..samt de på_ _ _ -. ........... ..... ~

~tet mK lUlmrene 6-.--1-o8-·8-mærk-e-d'tl"--parcell'øn·
c e-vPataleberettiget ~ fredningsnævnet ~-PrW§~

am~Brådekreds samt ejere af ovennævnte parceller.
-'--"riem& "ikke på: ejendomme'n'iifer -pa'rceii~r-'h-~~f~~-i~~

~ rettes fast parkeringspl~ds eller fast campingpl~~)~erne af arealet
er pligtige at t~le. at ejere) af oyrnnævpt,~ pa;:e'ell~(færdes ,derpå, her.
under anl~gger qadepl~d. ved ,stranq~n og ~ar~åde 7!ggende der.

Næstved, den 30/7 1165. //
Ole ~0sted Aksel Amundsan

§
§

§

§

?Ii
-I faft kr., . J N-aR .!.~ .I!lI,1S- .
. • ""o,.)

02 Y-olf-f1tb

Kr.

"



Akt: Skab nr.
Cllcllflcl... 1 dom_r~Clnto""'l

Kort 1:4000
lMatr.nr. 25

K O S T R e D E B Y
Køng sogn
Udf~rdiget i Qnledning af fredningsdeklaration
på det herp~ med grøn skygge fremhævede areal.

Næstved, i april 1964
Mt-:;:,~:J)t0~- cr~~~~;e}~t~r

O!:Jbs<p fjord

lIllIlI'",...
1fI_J ,...- • Kjeld ...... A/S,

N
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