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Afgørelser - Reg. nr.: 05506.01

Dispensationer i perioden: 23-10-1987



Modtaget \
:--Hc(,\I. 0:.1r\!aturstyrolsc~l REG. NR. O S~D~. V.ID
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1987 den 23. oktober kl. 1600 holdt Fredningsnævnet forII Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på Roløkkegård og
Lille Købelevgård.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F., og
nævnsmedlemmet, faglærer Ejvind Larsen. Nævnsmedlemmet Orla
Christiansen havde meddelt forfald og fremsendt skrivelse af
13. oktober 1987.

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

F.S. 80/1987. Sag vedrørende genplantning af
træer til erstatning for hegn af pil
eller poppel på Roløkkegård og Lille
Købelevgårds jorder, idet en del af
hegnene, der er fredet ved kendelse af
28. marts 1972, er gået ud.

II

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 18. september 1987 med tilhørende bilag fra Storstrøms

amtskommunes landskabskontor.
Mødt var:

Ejendommenæ ejere, Philip Lassen og Lars Lassen Galsgaard.
Afdelingsleder Anne BUlow-Olsen, Storstrøms amtskommune s landskabs-

kontor.

-Fetovc~



•

•

•

- 2 -

Lektor Mogens Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening.
Ejendommene besigtigedes.
Philip Lassen og Lars Lassen Galsgaard oplyste, at en del af

de fredede popler er gået ud, og at det har vist sig vanskeligt at
få nye træer til at gro, hvor de oprindelige hegn var placeret.
De er imidlertid interesseret i at bevare et smukt landskab på
Nordvestlolland og de tilbyder derfor at plante træer og hegn
andre steder på ejendommene til erstatning for de træer, der er
gået ud. De vil gerne samarbejde med amtets landskabskontor om udfær-
digelse af en plan for denne beplantning, og de er villige til at
lade en sådan plan tinglyse på ejendommene, mod at nævnet accepterer,
at der ikke sker genplantning på samme sted, hvor de udgåede træer
stod.

Afdelingsleder Anne BUlow-Olsen erklærede, at amtets landskabs-
kontor er villig til at medvirke ved udformningen af en plan for
genplantning af træer og hegn på ejendommene til erstatning for de
fredede hegn, hvor træerne er gået ud.

Sagen udsattes for at ejendommenes ejere i samarbejde med
Storstrøms amtskommune kan udfærdige en beplantningsplan for området
og for at nævnet, når en sådan plan forelå, kunne tage stilling til
en eventuel dispensation på vilkår, at genbeplantningen efter den
nye plan blev omfattet af bestemmelserne i deklaration, lyst
den 12. april 1972, og tinglyst som et tillæg til denne.

Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

Ar 1989 den 20. april kl. 1500 holdt Fredningsnævnet for

Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i

Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.

Der foretages:

F.S. 80/1989. (fortsat)
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Der fremlagdes:
2. Skrivelse af 18. november 1987 med tilhørende bilag fra Storstrøms

tt amtskommunes landskabskontor.
3. Skrivelse af 6. februar 1989 med tilhørende bilag fra Storstrøms

amtskommunes landskabskontor.

4. Skrivelse af 6. februar 1989 fra formanden til nævnsmedlemmerne,

I

Orla Christiansen og Ejvind Larsen, med påtegninger af henholdsvis

15.- og 16. februar 1989 fra disse, der tiltræder formandens

indstilling.

Nævnet meddelte herefter i medfør af naturfredningslovens § 34

dispensation fra de på ejendommene Ll. Købelevgård og Roløkkegård

tinglyste deklarationer af 12. april 1972 til, at de 2 ejendommes

ejere undlader genplantning af de udgåede træer, der er omfattet af

deklarationerne mod, at der etableres nye hegn som beskrevet i

de 2 udkast til deklarationer, og at disse tinglyses på de

respektive ejendomme ved nævnets foranstaltning.

Sagen sluttet.

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 Over fredningsnævnet , Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

af ansøger samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder

m.fl. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den

ikke er udnytet inden 5 år fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 26. april 1989.

K. w~
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