06765.00
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Fredningen vedrører:

Dybsø

Domme

Taksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

18-09-1978
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fREDNING I STORSTRØMS AMT
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12-43-1973
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42/1977
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Lokalitet:

DybsØ
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Interessezone

:

I

Areal:

124 ha

Fre d e t:

Fredningsnævnet , 18/9-78

Fornnal:

Rekreative formål og bevaring af de særlige naturværdier og historiske mindesmærker.

Indhold:

DybsØ skdl bevares som græsningsoverdrev med afgræsning og høslæt. Opdyrkning
og enhveL form for jordbedrbejdning er ikke tilladt. Der må ikke foretages
bebyggelse, herunder opstilling af boder, skure, master eller andre skærnrnende
indretninger. Der må ikke foretages terrænændringer eller bepld;;tning. Anvendelse af kemikalier, herunder kunstgØdning er ikke tilladt. Øen må ikke anvendes til camping- eller oplagsplads. Offentligheden har ret til at færdes
og gøre kortvaæ±gt' ophold på øen. Hvis bevaringshensyn taler herfor, kan
fredningsnævnet dog gøre indskrænkninger i denne ret.

Ejer:
Pataleret

Miljøministeriet
Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredninqskreds,
frednjngsforening og fredningsplanudvalget.
Reg_ nr.
Henvisning:

[},:nmarksNatur-

Kort

REG.NR.

1512 III NV

06765.000

K E N D E L S E
afsagt den 18. september

1978

af
fredningsnævnet

for Storstrøms

amts nordlige

vedr. fredning

fredningskreds

af

ØEN "DYBSØ"
i Vejlø sogn, Næstved

kommune

sag nr. 42/1977 .

•
NB: 3 formuleringsrettelser

indføjet

i henhold

til rettelsesblsd.

2
KENDELSE

Ved skrivelse af 25. november
"Dybsø"

1975 rejste Danmarks Naturfredningsforening

matr. nr. 2 Gavnø Hovedgard, Vejlø sogn, Næstved kommune,

Sagen blev stillet i bero for at afvente resultatet

af de forhandlinger

fredningssag på Øen

af areal ca. 124 ha.

der var i gang mellem Staten

og ejeren, boet efter Axel Gustav Tage Baron Reedtz Thott, om Statens overtagelse af øen.

pr. 1. september

Efter at Staten

forening havde erklæret,
planudvalget

1976 havde erhvervet Øen og efter at Danmarks Naturfrednings-

at man desuagtet

Øns.kede fredningssagen

at anbefale, at fredningssagen

Fredningsnævnet

besluttede

herefter

henhold til naturfredningslovens

fremmet,

besluttede

frednings-

gennemførtes.

at tage sagen under behandling

§ 13. Denne meddelelse

og udsendte

blev indrykket

meddelelse

i Statstidende

i

og Næst-

ved Tidende for den 15. januar 1977.

Danmarks Naturfredningsforening

har nedlagt følgende fredningspåstand.

1. Øen skal bevares i sin nuværende

tilstand.

2.

Bebyggelse skal ikke være tilladt.

3.

Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer,
ger må ikke finde sted. Læskure, driftsøkonomisk
forbindelse

eller andre skæmmende

nødvendige for kreaturhold,

indretnin-

eksempelvis i

med pleje, kan dog tillades af fredningsnævnet.

4.

På arealerne

5.

Arealerne

må ikke etableres minkfarme,

må ikke benyttes

til camping,

fjerkræfarme
oplagsplads,

eller opføres drivhuse.
bilophugningsplads

eller henkastning

af

affald.

I

6.

Motorbane,

flyveplads og skydebane

må ikke etableres.

7.

Beplantning

med busk- eller trævegetation

8.

Yderligere opdyrkning

9.

Terrænformerne

må ikke finde sted.

skal ikke være tilladt.

må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

10. Anvendelse af kemi kalier, som er til skade for plante- og dyrelivet, må ikke finde sted.
11. Af hensyn til det på Øen værende fugleliv, samt øvrige naturvidenskabelige
såfremt det viser sig nødvendigt,
12. De påtaleberettigede
naturtilstand
13. Påtaleret

være muligt at indføre færdselsrestriktioner

har ret til, uden omkostning

fredningsnævnet

for Storstrøms

for Storstrøms

amt, Naturfredningsrådet

Under hensyn til, at Øen nu er i Statens
dringsforslag
1.

for ejeren, at foranledige,

i området.
at den Ønskede

på Øen opretholdes.

tillægges

planudvalget

interesser skal det,

amts nordlige fredningskreds,

frednings·

og Danmarks Naturfredningsforening.

eje, har fredningsplanudvalget

fremsat følgende æn·

til fredningspåstanden.:

Dybsø skal bevares som græsningsoverdrev

og må kun anvendes til afgræsning og høslet.

3
2.

Opdyrkning

og enhve.- fOl'" fUl jurdbeøruejdning

3.

Terrænformerne

4.

Beplantning

5.

Anvendelse af kemikalier,

6.

Enhver form for bebyggelse,

er ikke tiiiadt.

må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

med busk- eller trævegetation

de indretninger

herunder

kunstgødning

herunder

er ikke tilladt.

er ikke tilladt.
er ikke tilladt.

opstilling af boder, master, skure eller andre skæmmen-

Læskure for kreaturer kan dog tillades af fredningsnævnet.

7.

Øen må ikke anvendes til camping eller oplagsplads.

8.

Påtaleret har fredningsnævnet,

som den arkæologiske

forskning.

Naturfredningsrådet

erklæring udtalt, at Dybsø fjord med omgivende kyststrækninger
ge fredningsinteresser,

•

både landskabelige

om en sydvestsjællandsk

og fredningsplanudvalget.

i første række med, at øen tillægges meget stor betydning

Ønsket om fredning begrundes
den naturvidenskabelige,

Danmarks Naturfredningsforening

naturpark,

Dybsø fjord er et marinbiologisk

og området

indgår i planerne

sig fra Stigsnæs til Knudshoved

ved Vordingborg.

og ornitologisk

overordentlig

værdifuldt

Dybso er der et rigt fugleliv, foruden at der knytter sig naturgeografiske
øen. Den kan således betegnes som fredningsværdig.
foreliggende

har i en fremsat

og Øen Dybsø rummer betydeli-

og naturvidenskabelige

strækkende

for såvel

Truslerne

område, og på selve

og botaniske

interesser til

mod Dybsø er efter det for rådet

endnu ikke store, bI. a. fordi adgangen til Øen er ret vanskelig. Tilgroning af strand-

engene og ønske om øget åbning for friluftsliv, kan dog på længere sigt blive et problem, og rådet
finder derfor, at det kan være ønskeligt,

at man før eller senere får gennemført

ning, evt. ved at Øen erhverves af Miljøministeriet.

En sådan fredningsordning

en fredningsord-

bør give muligheder

for dels at begrænse adgangen til i hvert fald dele af øen, og dels at lade strandengene

Der foretoges

besigtigelse

hævede Danmarks

I

den 8. marts 1977. Under det efterfØlgende

Naturfredningsforening,

at der bør træffes

adgang til Øen og om der kan tillades etableret
kendegives at fredningen

Repræsentanterne

tillige omfatter

for skovstyreIsen

at der vil blive udarbejdet

henstilles, at detailspørgsmål
gørelse i den nævnte plan.

anførte

bestemmelse

bekæmpelsesmidler

og fredningsplanudvalget

har Danmarks

efter
Det

til af-

naturfredningsforening

udvalg fastholder

om færdselsrestriktioner
og kunstgØdning,

om offentlighedens

oplyste.

og organisationer.

af den nævnte art henskydes

videnskabelige

bestemmelse

opgrØdearealer.

myndigheder

I tilslutning til de nævnte drøftelser

forhandl ingsmøde, frem-

bro eller lign. Det bør endvidere til-

en plan for øens administration

forhandling med de interesserede

meddelt, at foreningens

lystbådehavn,

afgræsse.

i området.

i skrivelse af 30.3. 1977

den i fredningspåstanden
Desuden

under pkt. 11

ønskes bestemmelse

om, at

kun må anvendes efter dispensation.

Nævnet skal udtale:
Efter de foreliggende

oplysninger

finder nævnet,

at betingelserne

for fredning efter naturfred-

ningslovens § 1 er til stede, og begæringen om fredning af Øen Dybsø, matr.nr. 2 Gavnø Hovedgård,

4
Vej!o sogn med tilgrænsende

være at tage til følge.

opgrØdearea1er vil rlerfor

Nævnet finder, at der for fredningen skal gælde følgende bestemmelser.

1.

'Dybsø skal bevares som græsningsoverdrev

2.

Opdyrkning

3.

Terrænformerne

4.

Beplantning

med busk- eller trævegetation

5.

Anvendelse

af kemikalier,

med afgræsning

og enhver form for jordbearbejdning

er ikke tilladt.

må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

efter indhentet

herunder

er ikke tilladt.

kunstgødning

udtalelse fra naturfredningsrådet

er ikke tilladt. Fredningsnævnet

Enhver form for bebyggelse,
mende indretninger

•

herunder

opstilling

af boder, master, skure eller andre skæm-

er ikke tilladt. Læskure for kreaturer

Øen må ikke anvendes til camping eller oplagsplads.

8.

Offentligheden

udtalelse

fra naturfredningsrådet

såfremt bevaringsmæssige

hensyn taler herfor.

Efter indhentet udtalelse fra interesserede
ningsstyrelsen

gøre indskrænkninger

myndigheder

tioner, herunder Danmarks Naturfredningsforening,

i denne ret,

og organisa-

udarbejder

i samarbejde med den lokale fredningsmyndighed

plan for øens drift og administration.
ningsnævnet

kan dog tillades af fredningsnævnet.

har ret til at færdes og til at gøre kortvaringe ophold på øen. Fredningsnævnet

kan dog efter indhentet

10. Pataleret

om-

forsøg.

7.

9.

kan dog

gøre undtagelser for mindre, afgrænsede

råder, såfremt anvendelsen er led i videnskabelige
6.

og høslæt.

freden

Planen skal forelægges fred-

til godkendelse.

har fredningsnævnet

fredningsforening

for Storstrøms

,fredningsplanudvalget

amts nordlige fredningskreds,

for Storstrøms

Danmarks Natur-

amt, eller den myndighed

til hvem

udvalgets befcje!ser måtte blive henlagt.

Der er ikke fremsat erstatningskrav

I

under sagen.

Denne kendelse tinglyses ved nævnets foranstaltning

på ejendommen

gård, Vejlø sogn, med prioritet

og andre rettigheder af privatretlig

forud for pantegæld

se. Med hensyn til de ejendommen

påhvilende

forpligtelser

matr. nr. 2. Gavnø Hoved-

af offentligretlig

oprindel-

art henvises til ejen-

dommens blad i tingbogen.

Denne kendelse

kan af de dertil berettigede

indankes

for Overfredningsnævnet,

1256 København

K, inden 4 uger fra den dag kendelsen er modtaget.

Amaliegade

13,

Thi bestemmes:
Øen "Dybsø"

matr. nr. 2. Gavnø Hovedgård,

Vejlø sogn med tilgrænsende

opgrødearealer

fredes

som ovenfor bestemt.
Fredningen

medfører ingen udbetaling af erstatning.

Kurt Andersen

Albert Petersen

Svend Hansen.

Kort

T

over

DYBSØ

Matr.nr.2
Vej1Ø

Gavnø

Hvdg.

sogn

I

!

Næstved

I

kommune

~
--

grænse

for. fredningen

--- strandbyggelinie

Målforhold

1:10.000
300
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I

I

Udfærdiget

1 august

Fredningsplanudvalget
Storstrøms

amt
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06765.00
Dispensationer

i perioden:

26-07-1996
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U D S K R I F T

REG. NR.

A F
FORHANDLINGSPROTOKOL

FOR FREDNINGSNÆVNET

STORSTRØMS

År

1996,

26.

den

Vordingborg

juli

REG. NR.

foretoges

formanden

af

AMT

for

I

på

to 165.00

Dommerkontoret

Fredningsnævnet,

i

dommer

Ulf

Andersen.

Ansøgning

Fr.s. 24/96

om dispensation

fredningskendelse

fra

af 18. sep-

tember 1978 om fredning

af

arealer af øen "Dybsø" til foretagelse

•

af arkæologiske

ud-

gravninger.
Der fremlagdes:
ansøgning

af 4. juli 1996 med bilag fra Næstved

seum fremsendt

af Storstrøms

Amt, Natur-

Mu-

og plan-

kontoret
tiltrædelseserklæringer

og nævnets øvrige medlemmer.

ningsforening
Da formanden
tilladelse

fra Danmarks Naturfred-

ligeledes

kunne tiltræde

det ansøgte,

gav nævnet

hertil.
Ulf Andersen
fmd.
/pn

Fremsendes
Nævnets
der

idet udskriftens

afgørelse

har

kan påklages

begæret

Klage

er

indgives

Amt, Kirketorvet
Tilladelsen
klage

afgørelsen

§

4 uger
skriftligt

fra

afgørelse

86

nævnte

den

dag

af den,

samt

mYndigheder

afgørelsen

til Fredningsnævnet

er

de

i

m. fl.
meddel t .

for Storstrøms

16, 4760 Vordingborg.

kan ikke udnyttes

iværksat,

til Naturklagenævnet

Fredningsnævnets

naturbeskyttelseslovens
Klagefristen

rigtighed bekræftes.

kan

stadfæstes

før udløbet af klagefristen.

tilladelsen

ikke

af naturklagenævnet.

udnyttes,

Er

medmindre

Fredningsnævnet
Vordingborg,

for Storstrøms Amt
den 26. juli lqqh.

~~

fmd.
Udskrift

er sendt til:

l. Næstved Museum,
2. Næstved

Ringstedgade

kommune,

3. Storstrøms

4700 Næstved

Amt, Natur-

4800 Nykøbing

Haraldsgade

Naturfredningsforening,

6. Jørgen Nilsson,
7. Verner

og plankontoret,

Larsen,

Parkvej

37,

F. j.nr. 8-70-51-373-44-1996

4. Skov- og Naturstyrelsen,
5. Danmarks

4, 4700 Næstved

Jeppe Aakjærs
Fanefjordgade

53, 2100 Kbh.K.

Nørregade

2, 1165 Kbh.K.

Vej 27, 4700 Næstved
150, 4792 Askeby

