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År 1974, den 9. oktober, afsagde overfredningsnæv~et
følgende

k e n d e l s e•• i sagen nr. 2208/73 om fredning af en del af ejendommen matr.
nr. 2 Fæby by, Ørslev sogn i Vordingborg kommune.

Ved skrivelse af 8. februar 1973 begærede Danmarks Natur-
fredningsforening for at hindre en grusgravning, som ellers måtte
antages at ville finde sted, rejsning af fredningssag for visse
arealer omkring landsbyen Fæby i Ørslev sogn. Det hedder nærmere
i foreningens henvendelse:

•
"Til det angivne område knytter sig væsentlige såvel geo-

logiske som geomorfologiske interesser.
Området indgår i et skræntområde, som danner et markant

landsk~bsskel mellem det højtliggende sydøstsjæll~~dske moræne-
plateau udformet af lVIidtsjælland-glE:tscheren,og det vestligt
lavtbeliggende landskab, der afspejler St. Bælt--gletscherens be-
liggenhed og landskabsformende virksomhed. Arealerne har ligele-
des været under indflydelse af smeltevandsafløb fra tunnela.ale,
hvis skiftende forløb har-medvirket til dannelsen af de erosions-
dale og -kløfter, som idag præGer området, f.eks.'dalen ved Tegl-

•
gård. ..

Fæby-området indtager således en central placering i det}
række af lældskabselemcnter, so~ danner de~ landskabelige helhsd,
som såvel ud fra en faglig vurdering som en æstetisk er at betrag-
te som særd81es værdifuld. D8t'må derfor være af største interes-
se at bevare denne lar..dskabsmosaikintakt."

Begæringen var støttet af Københavns Universitets geogra-
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fiske institut og Danmarks geologiske Undersøgelse og støttedes
ligeledes af statens naturfrednings- pg landskabskonsulent. Fred-
ningsnævnet for Storstrøms amts ~~ fredningskreds rejste
fredningssag i april 1973, men besluttede af hensyn til de økono-
miske konsekvenser af en fredning ved en kendelse af ll. juli 1973
ikke at gennemføre fredningssagen.

Danmarks Naturfredningsforening indbragte den 24. juli
1973 denne afgørelse for overfredningsnævnet med påstand om fred-
ningens gennemførelse, men frafaldt ved skrivelse af ll. januar
1974 fredningsbegæringen, efter at miljøministeriet ved køb har
erhvervet væsentlige dele af det areal, for hvilket der var rejst
fredningssa.g, nemlig det, der ligger syd for den offentlige vej
mellem 0rslev og Snertinge, hvor de geologisk mest betydningsful-
de dele ligger.

Overfredningsnævnet har den 19. marts 1974 udbedt sig en
udtalelse fra miljøministeriet, herunder om den foreslåede fred-
ningsservitut, idet overfredningsnæ~let var af den opfattelse, at
i al fald de erhvervede arealer er fredningsværdige, hvorfor man
havde besluttet uanset ankefrafaldet ikke at lade sagen bortfalde
for disse arealer.

Miljøministeriet har herefter meddelt, at man kan henhol-
de sig til en fra fredningspla.nudvalget for Storstrøms amt indhen-
tet udtalelse, hvori det anbefales at pålægge de erhvervede area-
ler den i nedennævnte konklusion anførte fredningsservitut.

Et kort nr. 2208/73 visende de fredede arealer ca. 20 ha
er vedhæftet kendelsen.

T h i b e s t e m m e s:

Den på vedhæftede kortbilag viste del af matr. nr. 2 Fæ-
by ty, 0rslev sogn i Vordingborg kommune pålægges følgende fred-
ningsbestemmelser:

Området skal plejes på en sådan måde, at de geologiske
dro~~elser bevares og fremhæves, således at de undervisningsmæs-
sige IllUlighcderFcl..bygges.

Offentligheden hal' edgang til at færdes til fods på de
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arealer, der er udlagt til græsning, jvf. kortbilag.
Der må ikke opføres bygninger af nogen art.
Anlæg af veje samt fremføring af el-ledninger er ikke til-

ladt.
Udvinding af råstoffer er ikke tilladt.
Det påhviler fredningsplanudvalget over for publikum at

foretage foranstaltninger til oplysning om fredningen og de geo-
logiske forhold.

Påtaleberettigede er naturfredningsrådet og fredningsnæv-
net.

Udskriftens rigtighed bekræftes

~~
J. Garde

ilm
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