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OVERFREDNINGSNÆVNETS K}~DELSESPROTOKOL.

År 1951, don 19. januar, afsagde overfredningsnTvnet p~ Grundlag
af mundtli~ og 8kriftlig votering følgende

,e k e n d e l s e

I e i saGen nr. 995/50 vedrørende fredning af et areal nord for Tiss~.

I
I
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Den' af fredningsn~vnet for Holbæk amt den 3. juli 1950 afsagte ken-
1else er sålydende:

"I skrivelse af 5. december 1949 har Danmarks Naturfredningsfore-
ning foreslaet fredning af et areal nord for Tissø, skyldsat under mntr.
nr. 12i Jorlose by og sogn, tilharende gårdejer Rudolf Chr1stoffersen.

Til støtte for forslaget har foreningen henvist til en under sag~n
fremlagt erkl~ring af 23. august 1948 fra dens naturvidenskabelige
udvalg ved professor, dr. phil. & sc. Knud Jessen, i hvilken det bl.a.
hedder:

"Det drejer sig om en skr~nt på maximalt 7-8 mIs højde og en
l~ngde af ca. 300 m. samt om et engareal mellem denne skrænt og Tiss0s
nordbred •.•.•..•••• Stedet er smukt, og der ville være god grund til
med landskabeli~ motivering at frede,starre arealer langs nøen ••••••.
Hvad man i denne sammenh~ng 0nsker. er imidlertid først OG fremmest en
sikring af den i botanisk henseende overordentlig interessante tcrbunds-
vc[Setation på nkrænten."

Som eksempler på denne vegetation, der er ret sj~lden hGrhjemme,
nævnes Liden Snegleb~lg (medicago minima), vellugtende Skabiose (scabio-
sa canescens) og Vår-Ærenspris (veronica verna).
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For at sikre vegetationen er det ikke blot n0dvendigt. at selve
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skrænten fredos, men ogsa at engen friholdes således, at der ikke her
anbringes noget, der kan give l~ eller skygge for skrænten.

Det hedder videre i erkl~ringen, at en fredning ogsa for engens
egeh skyld vil være ~rdifuld, idet der her findes forskellige v~geta-
t1onstyper, der b~r bevares.

Naturfredningsr~det har i en erkl~ring af 5. januar 1950 udtalt,
at det ganske kan tiltr~de udvBIgets motivering og varmt anbefale, at
fredningen soees gennemf~rt.

I henhold til det fra naturvidenskabelig side således anf~rte,
'~i finder n~vnet, at fredningen b0r fremmes, og der p~lægge~ derfor ejen-

tt dommen matr. nr. 121 Jorl~se by og sogn af hartkorn l sko O fdk. 11/4 alb.
f~lgende

S e r v i t u t

Der må ikke foretages afgravning eller opfyldning, anl'Eggelse af
stier eller trapper p~ skrænten eller ~ndring af søbredden, og stenene
på bredden og i vandet må ikke fjernes,

I arealet kan fortsat udnyttes ved græsning, men må ikke opdyrkes,
~ pløjes eller bcplantes; det må ikke benyttes som lejrplads ellor til

offentlig badning,
der må ikke bygges på arealet eller anbringes skure, beder, master

eller lignende.
Almenheden har ikke ret til færdsel eller ophold på aroalet, men

nTvnet kan tillade videnskabsm~nd og studerende at færdeR p8 dette i

studieøjemed.
P~taleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holb~k amt eller

Danmarks Naturfredningsforening enten i forening eller hver for sig.
Der till~ggcs ejeren, gårdejer Rudnlf Christoffersen., Jorl~se, en

erstatning på 1000 kr., der udredes af statskassen og H0lb~k amtsfond
hver med halvdelen.

Da ingen af panthaverne har fremsat krav om andel i erst~tningen, kal

erstatningsbel0bet udbetales til ejeren."
Kendelsen er forelagt overfrodningsnævnet i medfer af naturfred-



ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af arealets ejeri
tt)g~rdejer Rudolf Christoffersen, som påstår erstatningen forh~jet til

4.000 kr.
Overfredningsn~vnet har den 24. oktober 1950 besigtiget arealet og

forhandlet med ejeren og andre i sagen interesserede. Man opnåede enig-
hed m8d ejeren om, at erstatningen som fastsat i kendelsen bliver 1000
kr. imod, at han får lov til landbrugsmæssig dyrkning af engarealet,

'4t medens det i0vrigt har sit forblivende ved kendelsens bestemmelser.
Da overfredningsnævnet iøvriet kan tiltræde det i kendelsen anførte,

vil denne være at stadfæste med den af det foranstående f01gende ændring •
• J: til På et nærværende kendelse vedh~ftet kort nr. Ho 106. er erænserne for

det fredede areal indtegnet.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Holbæk amt den 3. juli 1950 afsagte

kendelse vedr~rende fredning af et areal nord for Tissø stadfæstes med
den af det foranstående f0lgende ændring.

I erstatning till~gges der gårdejer Rudolf Chriatofforsen, Tiseø-
gaard pr. Jerslev, 1.000 kr. samt renter heraf 4% p.a. fra den 3. juli

I~ 1950 at regne, indtil betaling sker. Be10bet udredes af statskassen og
Holbæk amtsfond hver med halvdelen.

'e~
Udskriftens rigtighed
bekr:Eftes.

F. Grage
overfredningsnævnets sekret~r
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af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for HOLBÆK amt.

K e n d e l s e afsagt d. 3/7 1950.

I skrivelse af 5. december 1949 har Danmarks Naturfred-
ningsforening foreslået fredning af et areal nord for Tissø,skyld-
sat under matr.nr. l2i Jorløse by og sogn, tilhørende gårdejer Ru-
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dolf Christoffersen.

Til støtte for forslaget har foreningen henvist til en
under sagen fremlagt erklæring af 23. august 1948 fra dens natur-
videnskabelige udvalg ved professor, dr. phil. & sc. Knud Jessen,
i hvilken det bl. a. hedder :

II Det drejer sig om en skrænt på maximalt 7 - 8 mrs høj-
de og en længde af ca. 300 m, samt om et engareal mellem denne
skrænt og Tissøs nordbred ••••••••• Stedet er smukt, og der ville
være god grund til med landskabelig motivering at frede større are-
aler langs søen ------- Hvad man i denne sammenhæng ønsker, er
imidlertid først og fremmest en sikring af den i botanisk henseen-
de overordentlig interessante tørbundsvegetation på skrænten ".

Som eksempler på denne vegetation, der er ret sjæl-
den herhjemme, nævnes liden Sneglebælg ( medicago minima ), vel-
lugtende Skabiose ( scabiosa eanescene ) og Vår-Ærenpris ( veroni-
ca verna ).

For at sikre vegetationen, er det ikke blot nødvendigt,
at selve skrænten fredes, men også at engen friholdes således, at
der ikke her anbringes noget, der kan give læ eller skygge for
skrænten.

Det hedder videre i erklæringen, at en fredning også
for engen,s egen skyld vil være værdifuld, idet der her findes for-
skellige vegetationstyper, der bør bevares.

Naturfrednincsrådet har i en erklæring af 5. januar
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