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FREDNINGSNÆVNET>



Areal:

fredet:

I formål:

,..dhold:•

l

FREDNING I STORSTRØMS AMT
F.P.U.j.nr.: 02-08-1970

F.N.J.nr.: 24/1941

O.F.N.sag nr.:

Lokalitet: Mogenstrup Kirkeskov

Kommue: Flads! 353

l : 20.000

lo ha Interessezone : I

Fredningsnævnet 16. juli 1941'

Bevarelse af del af Mogenstrup As.

Skoven skal bevares i sit nuværende omfang.
Ejeren har ret til fortsat at drive skoven •
Skovens drift skal dog aftales med fredningsnævnet.

Ejer:
Påtaleret:

Privat
Landbrugsministeriet, Naturfredningsrådet og fredningsnævnet

Henvisning: Reg. nr. 353 - 2



U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for'. '

~ræstø Amtsraadskreds.

J.Nr.24/1941. Fredning af Mogenstrup Kirkeskov.
, Aar ~941, den 16.Juli afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

I Forbindelse med Spørgsmaalet om Fredning af Fladsaa Bakker
m.v., hvilket Spørgsmaal er afgjort ved Fredningsnævnets Kendelse
af l6.Juli 1941, er der for FredninGsnævnet for Præstø Amtsraads-
kreds rejst Spørgsmaal om Fredning af Mogenstrup Kirkeskov, Matr.
Nr'~A af Pederstrup By, Mogenstrup Sogn, og Ejeren af denne Ejen-
dom, Godsejer K.Wolff-Sneedorff, Engelholm, har uden nogen Erstat-
ning paataget sig at lade Ejendommen frede, idet der samtidig
me~lem Landbrugsministeriet og Godsejer K.Wolff-Sneedorff angaaende

,
Fredskovsforpligtelse paa visse Godsejer Wolff-Sneedorff til-
hørende Arealer er truffet Aftale ved følgende Overenskomst af
ll.~o~ 24.Marts 1941:

"Stempel 4 Kr.
Mellem Landbrugsmini~terie~ pas den ene Side og Hofjæger-

mester K.Wolff-Sneedorff paa den anden Side er D.D. truffet føl-
gende

O V E R E N S K O M S T :-------------------------
L

I det Omfang, der maatte paahvile Matr.Nr.IA af Stenskoven
og l~, 19, l~, lad, l~ og l~ af Mogenstrup By og Sogn Fred- I

IsKovsforpligtelse eller Forpligtelser som Landbrugsejendomme i I
Henhold ti~ Lov Nr. 106 af 3.April 1925, ophæves disse Forpligtelser,j

I

og den til ennver Tid værende Ejer af disse Arealer er saaledes,
uden at der - ejheller for Paab~gyndelsen deraf - i saa Henseende'
er fastsat nogen Tidsfrist, berettiget til frit at indvinde eller
lade indvinde Sten, Grus og andre Materialier fra dem og benytte
dem til dermed i Forbindelse staaende Brug (Lagerplads m.v.) og
iøvrigt frit raade over dem.

Den til enhver Tid v39rende Ejer af Matr.Nr,.l~ af Stenskoven
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I

og Matr.Nr.lg, l~ og lad af Mogenstrup skal, naar den økonomiske
Interesse i yderligere Afgravning, efter Fredningsnævnets Skøn,
ikke længere er til Stede, være forpligtet til at t~ldyrke det af-
gravede Areal paa en efter Landbrugsministeriets Skøn passende
Maade, saaledes at der med Tiden skabes Mulighed for Skovvækst
eller Agerbrug pas det.

Fredningsn'evnet kan dog ikke -træffe saadan Afgørelse,
længe Kontrakt mellem Ejeren og Korsør Stenforretning om Ud
sen er i Kraft, eller saalænge Arealernes Udnyttelse - ente
Ejeren selv eller af Trediemand efter Aftale med Ej.eren-
reelt anses for endeligt opgivet.

I det Om~ang det paany maatte blive tilplantet
Ejeren, nasr Tilplantning er sket, paalægge det_!~~?Bk~vsfo
telse.

Forsaavidt Udvindingen og Behandlingen af de fornævnte
Materialier eller diases videre Udnyttelse kræver
Bygninger, Maskinhuse, Maskiner eller Anlæg udover de aller
paa Arealerne værende, meddeler Naturfredningsnævnet ~or Pr'
Amt - uanset Naturfredningslovgivningens Bestemmelser.-
Tilladelse.

2.
Uanset den i § l omhandlede Ophævelse at Fredskovsplig

skal Fredskovspligt fortsat paahvile:
l. Den Bræmme af Bøgebevoksning paa Matr.Nr.ls af Stenskove \

og 19 af Mogenstrup By, der gaar langs med den
mod Matr.Nr.laa af Mogenstrup By fra Grænsen mod Matr.Nr,
af Fladsaa og til Vejen, der fører ned til det tidligere
Skovfogedhus, alt saaledes som med rød Skravering angivet~~wr
det nærværende Overenskomst vedhæftede Kort (Bilag A) •

.-- -- .......... ......."..,.""-

I det Omfang den omhandlede Bræmme findes paa Matr.Nr.l~
Stenskoven, skal den ligeledes være underkastet Fredakovsfor-

"
pligtelse.

2. Den pas Matr.Nr.lae af Mogenstrup By værende Egebevoksning,
ligeledes som angivet paa det nærværende Overenskomst ved-
hæftede Kort (Bilag A).
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Hofjæ~er~ester K.Wolff-Sneedorff freder uden nogen Erstat-
ning den saakaldte K±rkeskov, MatrlNr.7~ af Pederstrup By, saa-
ledes sornallbivet paa det nJ"lrv'Bt'~ndeOverenskomst vedhæftede Kort. _.-'~"--. ~.--"'-'- .....
(Bilag A), i Over;~sstemmelse med Bestemmelserne i Lov om Natur-. \

fredning af 7.Maj 1937,saaledes at dette Matrikulsnurnmer bevares
i sin nuværende Skik~ei~e.

Ejeren har Ret tt~ fortsat at drive S~oven, men der vil
iøvrigt med Naturfredningsrsadet være at træffe nærmere Aftale

~ ... I •

om S~ove~s Drift .
.,

. Den i nærværende P8ragraf omhan~lede Fredning vil være at
gennemføre ved en af Fredningsnævnet for Præotø Amt afsngt
Kendelse ..

Hofjægermester

4 ••. ~ l tG4~ /..;q ..&,".A1'l'.
K.Wolff-Sneedorff tilrlanter uden nogen Er-

statning den ham tilhørende Del af "Birkemosen", Matr.Nr.74~
I i

af Baarse By og Sogn af Area~ 20,1 ha, saaledes at den tilplantes
i 7 Aar med 1/7 aarligt. Beplantningen skal ske med Naaletræer
og deri Egegrupper paa 20-30 Mete~s ~iameter.

l • , . I 1 • , I I I

, Hofjægermester K.Wolff-Sneedorff freder i 0verensste~~else
med Fredningslovgivningens Regler det saaledes tilplantede Areal,
der er angivet paa det nærværende Overenskomst vedhæftede Kort

5.
• 1 •Nærværende Overenskomst vil i fornødent Omfang være at

tinelyse paa de paagældende Ejendommes Folier.
Paataleberettiget er dels Landbrugsministeriet og Natur-

fredningsraadet, dels de til enhv~r Tid værende Ej~re af de paa-
g':eldendeArealer. ~ ~ /J7Z1'ii:. .A/V,

Engelholm, ~en 24/3 1941.
K.Wolff-Sneedorff.

Foranstaaende Overenskomst godkendes alene med Undtagelse
af Ophævelse af Landbrugsforpligtelsen paa Matr.Nr.l~ Stenskoven
og Matr.Nr.laa, Ig, l~, lad, l~ og I~ Mogenstrup By og Sogn.

Det tilføjes, at Landbrugsministeriet er indforstaaet med,
l4lt at Godsejer, Hofjægermester K.Wolff-Sneedorff kan kræve Overens-

komsten ophævet i sin Helhed, saafremt Landbrugsforpligtelsen ikke
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hæves som forudsat i Overenskomsten inden 3 Maaneder efter derom

senest l5.April 1941.
indgivet Andragende, hvilket Andragende dog vil være at indgive

Sluttelig tilføjes, at det er en Forudsætning, at Overens-
komsten noteres forud for den Ejendommen paahvilende Pante5æJd.

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, den ll.Marts 1941~~~
v'

P. M. V.
E. B.

J.Westergaard
Fm. "

Efter at Fredningsn~vnet har besigtiget Skoven paa Mat
af Pederstrup, og efter at der har været afholdt et Møde pa

~, stedet, hvort il alle lntoresserede har været lovligt indva
og hvor Naturfredningsraadet og Danmarks Naturfredningsfore
været repræsenteret, uden at der er fremsat nogen Indsigels
ommeldte Fredning ell~r stillet Forslag til Ændring i denne,

, .:.,',..'" ,ste~er Fredningsnævnet herved:
Den saakaldte MOcienstrup Kirkeskov, Matr.Nr.7~ af Pede

Mogenstrup S06n, fredes i Overens~temmelse med Bestemmelser
i Lov om Naturfredning af 7.Maj 1937, saaledes at dette Mat
klilsnummer bevJ.res i sin nuværende Skikkelse.,

Ejeren har Ret til fortsat at drive Skoven, men der vi
med Natu~fredningsraadet være At tr~ffe nærmere Aftale om S
Drift.

" .Til Gengæld for den af Godsejer Nolff-Sneedorff ~fter
fornævnte Overenskomst paatagne Fredning af Matr.Nr.7~ af P
strup giver Naturfredninbsnævnet Tilladelse til, at der i O
stemmeIse med Overenskomstens § l, sidste Stk., maa ske Beb
m.v. pas de i § lommeldte Arealer.

Fredningen vil være at tinglyse paa Matr.Nr.7~ af Pede
saaledes at paataleberettiget er l) Landbrugsministeriet, 2
fredninGsraadet og 3) Naturfredningsnævnet for Præstø Amts- ;
Taadskreds.

T h i b e s t e m m e s :
Matr.Nr.7~ af Pederstrup, Mogenstrup

de foran angivne Vilkcar.
Hans Hansen ,A.P.Hansen

Sogn, bør fredes

K.Knudsen,
.......... - ~
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Vedr. kendelsen af 16. juli 1941

I overenskomsten af ll. og 24. marts 1941 mellem ejer og
landbrugsministerium angives i § 4, at matr. nr. 74~ Bårsett By, Bårse skal fredes når det er tilplantet.

I
Denne fredning er formodentlig ikke gennemført.

20. november 1984
Jørgen Helk

I
•
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Afgørelser - Reg. nr.: 00798.00
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

28 APR. 1998
UDSKRIFT

AF REG. NR. CJ198· 00·

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT.

Den 27.april 1998 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet,dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 5/98.
k~søgning om dispensation fra fredningskendelse af 16.juli

1941 til etablering af PVC-ledning mellem en kilde i Kir-
keskoven ved Mogenstrup og Set. Mogens Kilde og etablering af
brøndring/anlæg, der nedgraves. Det berørte område er matri-
kuleret under matr. nr. 7a Pederstrup by, Mogenstrup.

Der fremlagdes:
Brev af 31.marts 1998 med bilag fra Storstrøms amt, Natur- og
Plankontoret.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav
nævnet tilladelse hertil, idet det dog påtales, at en del af
anlægget if. Natur- og Plankontoret allerede er etableret.

Det er et vilkår for tilladelsen,

at brøndring/anlæg ved kilden etableres i højde med det om-
givende terræn, således at denne skjules mest muligt,

at nedgravning af PVC-røret gennemføres således, at terrænet
retableres fuldstændigt

at krydsningsstedet ved det beskyttede dige syd for kilden
retableres fuldstændigt efter krydsningen.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år, j~;~ naturbeskyttelseslovens §66,stk. 3

, '-.J '\~\l \S-ooo' ~
Lp~
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Ulf Andersen

formand

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har anmodet om fredningsnævnets afgørelse og af de i na-
turbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl ..
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg .• Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre af-
gørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt

vordi~ den 27.april

~Andersen

1998

formand

Udskrift er sendt til:
1. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F, j.nr. 8-70-52-353-1-1995.
2.Storstrøms Amt, Teknisk forvaltning Vej kontoret , Sneserevej
16, Postboks 3, 4733 Tappernøje
3.Fladså kommune, Pederstrupvej l, Mogenstrup, 4700 Næstved
4. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-
havn K. ( bilag)
6. Henning Nielsen, Brøderupvej 24, 4733 Tappernøje
7. Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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