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Bekendtgørelse om fredning af bøgebevoksning i
Silkeborg Vesterskov.

I medfør af § 28 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning bestemmer stats-
)llinisteriet efter indstilling af naturfredningsrådet, at den gamle bøgebevoksning i afde-
ling 361 og 366 ("Knageme") af Silkeborg Vesterskov under Silkeborg statsskovdistrikt
fremtidig skal være uden for forstmæssig drift, således at hugst og kultur skal godkendes
af naturfredningsrådet. Statsskovvæsenet kan dog fjerne syge træer og vindfælder samt

( ganske undtagelsesvis enkelte træer, hvis fjernelse er strengt nødvendig af hensyn til
vejanlæg, grøftegravning og andre tekniske grunde. Meddelelse herom vil være at til-
sende naturfredningsrådet, så vidt muligt forinden hugsten finder sted.

Overtrædelse af nærværende bekendtgørelse straffes i overensstemmelse med § 34
i lov nr.-140-af--7.maj 1937-med bøder. _ _ _

Samtidig ophæves den ved justitsministeriets bekendtgørelse af 16. marts 1921
fastsåtte fredning af afdeling 376.

Statsmin'isteriet, den 18. juli 1952.

Ole Bjørn Kraft. / N. Elkær-Hansen.
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fj'HEDN 1NC:.SNÆVNET

for Skanderborg Amt

E k s t r a k t u d s k r i f t
af

fredningsprotokollen for Skanderbo~g amt.

, År 1922 den 2. oktober eftermiddag kl. 2 boldt
fredningsnævnet for Gl. Skanderborg amt møde på tinghuset
i Silkeborg.

Der foretages
fredning af afdeling 333 B
af 'Silkeborg Vesterskov.

..........................................................
Efter at det pågældende spørgsmål var drøftet og

forhandlet påny mellem nævnets medJemmer, afsagdes der
herom enstemmig sålydende

k e n d e l se:
Ved skrivelse af 16. august d. a. har landbrugs-

ministeriet anmodet fredningsnævnet for GI. Skanderborg amt
om at påkende bl. a. hvorvidt bøgebevoksningen i afdeling
333 B i Silkeborg Vesterskov måtte findes at være af en
skønhed og ejendommelig af så væsentlig betydning for almen-
heden, at der findes grundlag for at frede iet pågældende
areal i henhold til lov om naturfredning af 8. maj 1917.

Efter at nævnet bar beset forholdene på stedet,
1_ finder nævnet at måtte udtale, at uanset at bøgebevoksningen

i Silkeborg statsskovdistrikt - som fra distriktets side
fremhævet - i og for sig er et område, som af grunde



væsentlig betydning for jernbaneanlæget måtte kunne lade
sig gøre at forlægge banelinjen det pågældende sted et
stykke mod nornøsr - så skønnes der dog ikke i det anførte
at væse tilstrækkeligt grundlag for at underkaste~ det på-
gældende areal sådan fredningsbestemruelse, som lov 8. maj
1917 giver hjemmel til. Som følge heraf vil den fremsatte
påstand om, at afneling 333 B af Silkeborg Vest~rsko~ fre-

'--- ,

des i henhold til nys nævnte lovbestemmelse ikke kunne
tages til følge.

T h i a r a g t e s:
Den fra landbrugsministeriets side fremførte

påstand om fredning i henhold til lov 8. maj 1917 af bøge-
bevoksningen i afdeling 333 B i Silkeborg Vesterskov kan

'- _....... __ ~ -" ' .. ~, • ~. - .~ 1'1. -... , • ~ -.'., • -. • •

ikke tages til f~lge.
Navn Rasmus Rasmussen Thorvald Jørgensen
Sål-edes-passe-ret-,--- ---
Mødet hævet.

Navn Rasmus Rasmussen Thorvald Jørgensen
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SILKEBORG DISTRIKT
355 398

EN DEL AF VESTERSKOV
352.81116.-

lTdllro,:)del ",<1 Skavregult'ringeJ1

1.335. r lba l
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