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Forhandlingsprotokol for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. 

 

Den 30. januar 2020 kl.10.00 holdt fredningsnævnet bestående af formanden, dommer Anders Mar-

tin Jensen, det statslige medlem Erling B. Jensen og det kommunalvalgte medlem Sidsel Munch of-

fentlige møde i retssal 6 i Retten i Næstved. 

 

FN-SSJ 38-2019 – Danmark Naturfredningsforenings og Næstved Kommunes forslag om 

fredning af Vandtårnsbakken i Næstved. 
 

Forslaget er modtaget af fredningsnævnet den 11. november 2019 og er korrekt bekendtgjort i Stats-

tidende den 20. december 2019, hvor også dette offentlige møde blev bekendtgjort. Endvidere er 

lodsejerne (Næstved Kommune og Forsvarsministeriet), sagsrejserne og Miljøstyrelsen indkaldt til 

mødet. 

 

I mødet deltog ud over medlemmerne af fredningsnævnet Kaare Tvedergaard Kristensen (Dan-

marks Naturfredningsforening), Henriette Gaborit (Danmarks Naturfredningsforening), Michael 

Krogh (Næstved Kommune), Niels Hav Hermansen (Næstved Kommune) og Eva Tørning Svend-

sen (Miljøstyrelsen). 

 

Fredningsnævnets formand bød velkommen og oplyste, at Næstved Kommune og Danmarks Natur-

fredningsforening har fremsat forslag om fredning af et område ved Vandtårnsbakken i Næstved 

Kommune. Fredningsnævnet har gennemgået forslaget og har konstateret, at det opfylder kravene i 

naturbeskyttelsesloven til et fredningsforslag. 

 

Eva Tørning Svendsen, Miljøstyrelsen, redegjorde kort for styrelsens rolle under fredningssagen – 

teknisk bistand til fredningsnævnet og varetagelse af almene interesser vedrørende fredning. 

 

Kaare Tvedergaard Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening, redegjorde for åsens tilblivelse, 

historie og nuværende anvendelse og plante- og dyrelivet. 

 

Michael Krogh, Næstved Kommune, redegjorde for naturplejen af arealerne, herunder de allerede 

fredede arealer øst for ringvejen. Formålet er at genskabe åsen som et synligt landskabselement og 

at beskytte overdrevene og arterne på arealerne. Der har været møder og markvandringer siden 

2011. Der afgræsses og anvendes maskiner under hensyn til plantelivet, og invasive arter bekæm-

pes. Det er indtrykket, at borgerne i Næstved er glade for naturplejen og området. 

 

 



Michael Krogh oplyste, at et enigt byråd i Næstved Kommune støtter fredningsforslaget. Kommu-

nen overvejer at overtage Forsvarsministeriets arealer og retablering af åsen ved opfyldning over 

ringvejen kan komme på tale. 

 

Eva Tørning Svendsen oplyste, at Miljøstyrelsen støtter fredningsforslaget, men forbeholder sig tek-

niske bemærkninger. 

 

Fristen for yderligere bemærkninger blev fastsat til den 1. marts 2020, hvorefter fredningsnævnet 

forventer at fortsætte behandlingen af fredningsforslaget uden indkaldelse til flere møder. 

 

Fredningsnævnet foretog besigtigelse i umiddelbar forlængelse af mødet. 

 

 

Anders Martin Jensen 

formand 

 


