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Afskrift.

U D S K R I F T
AF

FREDNINGSPROTOKOLLEN FOR SORØ AMT.

År 1959 den 10. april kl. 14 holdt fredningsnævnet bestående
af formanden, dommer Dyreborg, det amtsrådsvalgte medlem, sogne-
foged Chr. Frederiksen, Terslev, og det lokale medlem, boelsmand
Ejler Larsen, møde i inspektørboligen på Basnæs, Tjæreby sogn,ti hvor da foretoges:

F. 9/1959: Klage over, at almenheden, specielt
fiskerbefolkningen, af A/S Basnæs, er blevet ~
forment adgang til stranden ved Basnæs Nor oveJ
godset Basnæs jorder.

•
Der fremlagdes:

l. genpart af indkaldelse.
2 - 4. avisudklip.

fra
5. skrivelse K~ Skelskør Turistforening af 9/3 1959 •
6. afskrift af do. af 22/3 1959.
7. skrivelse fra Anders Lund.

.. 8. afskrift af klage fra 92 fiskere.
9. afskrift af politianmeldelse m.v.
10. afskrift af politirapport.
ll. afskrift af kommuneattest.
12. udskrift af retsbogen for Korsør.
13. l rids.

Formanden bemærkede, at der umiddelbart forinden mødet var
foretaget besigtigelse ved kørsel gennem Sibberupledet til Stens-
made.~..engen og Purrehuset, Rejehuset tilbage til Sibberupledet,
derfra forbi Fasanhuset til ledet ved Kirkeparkshuset, derfra



gennem ledet ved kudskehuset til pumpehuset i Skovsømarken, hvor
der har ligget et fiskerhus.

Klagerne var repræsenteret således: For Skelskør Turistfore-
ning mødte overlærer Friedel og assurahdør 1eisner. For de klagende
fiskere mødte boelsmand Anders Lund, 0rslev, formanden for den lokale
fiskerforening, fisker Sigvald Andersen, Bisserup, og medlem af

hoved
Dansk Fiskeriforeningsjbestyrelse, fisker H. P. Ditlevsen, Karrebæk.
Endvidere mødte de 3 i bilae 100mmeldte fiskere, der har forceret

.. afspærringen, nemlig husmand Poul Mortensen, Sibberup mark, fisker

•

•

Harald Kruse, Bisserup, og fisker Valderr~r Frederiksen, Bisserup •
For ejerne A/S Basnæs mødte landsretssagfører K.O. Hansen,

Skelskør, og godsinspektør Jens Lillelund.
Politimester Ewald, Skelskør, mødte.
For Tjæreby sogneråd mødte sognerådsformand Harald Hansen.
For Danmarks Naturfredningsråd mødte overførster F8bricius.
For Danmarks Naturfredninf,sforening mødte ekspeditionschef

Gemzøe.
For Sorø Amtsråd mødte amtsrådsmedlem Ejner Hansen, Ska~terup,'

amtsvejingeniør Lindhardt Jacobsen og amtsvejassistent A. Rasmussen •
Endvidere var pressen repræsenteret.
Formanden gjorde kort rede for baggrunden for sagen, således

.. som den fremgår af de fremlagte bilag, og fremhævede navnlig, at
almenheden har ringe glæde af en legal ret til færdsel på strand-
bredden, når adgangen til strandbredden er spærret.

Overlærer Friedel bemærkede, at der i mange år har været
adgang til at spadsere langs strahden fra kudskehuset til Purrehuset.

Boelsmand Anders Lund bemærkede, at så længe han kan huske,
har der været adgang fra kudskehuset og Sibberup både for gående og
cyklende, og det ønsker han af hensyn til fiskerierhvervet, at der
fremdeles må være.

H. P. Ditlevsen: Ifølge fiskeriloven skal fiskere have aqgang



gang til stranden.
Ekspeditionschef Gemzøe: Forbavset over at se spærringer

også for fodgængere. Aldrig set noget lignende. Henstiller, at led-
dene og skoven åbnes for uskadelig gåepde færdsel, således at motori-
seret færdsel udelukkes, og at man om muligt søger en forligsmæssig
ordning, men ellers en kendelse i medfør af naturfredningslovens §

13.
Overførster Fabricius kunne ganske tilslutte sig det fra

naturfredningsforeningens side anførte.
Fisker Harald Kruse: Erhvervsfiskere er stærkt generet af

spærrineen. De ønsker gerne at have adgang til knallertkørsel, menIIvil være tilfreds med adgang til cykelkørsel. Det ville være ønskeligt,
om man i særlige tilfælde kunne få tilladelse til at køre med bil
med særligt store byrder, f. eks. fiskenet.

Landsretssagfører Karl Ole Hansen bemærkede, at spærringer-
ne er foranlediget af overgreb. Biler kører ind på gårdspladsen. Der
har været bilende krybskytter på strandvejen, og der har været knallert-
væddekørsel ved stransen. Blandt andet hensynet til vildtet kræver ro.
Der er ikke egnet badestrand. Der er kun rejer og lidt ål at fiske
efter. Noret er et fuglereservat. Man er villig tilxai en begrænsetIåbning.

Godsinspektør Lillelund oplyser, at vejsporet fra Fisker-
tthuset til skoven er pløjet op for en måneds tid siden.

Overførster Fabricius henstillede, at man åbnede skoven for
almindelig uskadelig færdsel på alle stier, bortset fra områder,
hvor af8pærrKx~ing var særlig motiveret. Dette tillader private skov-
ejere over det ganske land.

Amtsrådsmedlem Ejnar Hansen tiltrådte dette og tilføjede,
at det vil være hensigtsmæssigt, om der blev adgang til knallertkørsel

~ad en enkelt vej.
Nævnet besluttede herefter at søge at udarbejde .B et for-

ligsforslag.



•
•
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Sagen udsat e

Mødet hævet.
Dyreborg. Chr. Frederiksen.Ejler Larsen.

/Vagn Rasmussen.
År 1959 den 23. april kl. 14 holdt fredningsnævnets formand,

dommer Dyreborg, møde på Tjæreby kommunekontor, hvor da foretoges:
F. 9/1959. foranstående sag fortsat.
For A/S Basnæs mødte højesteretssagfører Lett og lands-

retssagfører K.O. Hansen, Skelskør.
For Tjæreby sogneråd mødte sognerådsformand Harald Hansen.
Formanden forelagde et udkast til overenskomst, som drøftedes

nøje, hvorefter sagen udsattes til fornyet drøftelse af dette udkast
til fredag den 15/5 kl. 13.

Sagen udsat.
Mødet hævet.

Dyreborg. jVagn Rasmussen.
sekr.

År 1959 den 15/5 kl. 13 holdt fredningsnævnet bestående
af formanden, dommer Dyrebote, det amtsrådsvalgte medlem, sognefoged
Chr. Frederiksen, og det lokale medlem, boelsmand Ejler ~rsen, mød~
på Tjæreby kommunekontor, hvor da foretoges:

F. 9/1959. foranstående sag fortsat.
For A/S Basnæs mødte højesteretssagfører Lett og lands-

• retssagfører K. O. Hansen, Skelskør.
For Tjæreby sogneråd mødte sognerådsformand Harald Hansen.
De den 23/4 påbegyndte drøftelser fortsattes.
Højesteretssagfører Lett bemærkede, at godset forsøgsvis

indtil videre er villig til at nedtage de opsatte E~~ forbudsskilte
ved Kudskehuset og Sipberupleddet og eventuelt også ved Kirkepark-
huset og i stedet forpligte sig til at undlade at låse leddene og at
opsætte skilte om, at der eroogang for uskadelie færdsel for fodgængere
og cyklister, herunder ikke knallertkørere. Man forbeholder sig ret
til at opsætte en selvlukkende låge eller lignende, som muliggør
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passage døgnet rundt for gående og cyklende, men hindrer vildt i
rtt at passere ud. Det forudsættes, at politimesteren opsætter de for-

nødne skilte om, at motorkørsel, herunder knallertkørsel, er for-
budt.

Sognerådsformand Harald Hansen bemærkede, at han eerne ser,
at spøresmålet om vejvedligeholdelse drages ud af forhandlingerne,
og at han på sognerådets vegne kan tiltræde den af højesteretssag-
føreren tilbudte ordning under forudsætning af, at"'stien fra fisker-
huset mod øst til skoven retableres.

•
Højesteretssagføreren bemærkede, at det er godsets hensigt

med det fremsatte tilbud at genoprette den tilstand, der fandtes
inden leddene blev lukket, forsåvidt angår uskadelig færdsel af gåen- I

de og cyklende.
Fredningsnævnet besluttede at tiltræde den forannævnte for-

søgsvise ordning under forudsætning af, at stien fra fiskerhuset mod
øst retableres.

Mødet hævet.
Dyreborg. Chr. Frederiksen. Ejler Larsen.

•
Karl Ole Hansen. Harald Hansen. Erik Lett.

/~agn Rasmussen •
sekr.

År 1959 den 21/5 kl. 9,30 foretoges på dommerkontoret af
formanden alene

F. 9/1959. foranstående sag fortsat.
Der fremlagdes bilagene 14 - 22.
Det fremg~r af bilag 21, at godset har indvilget i at reta-

blere stiep fra fiskerhuset mod øst, hvorefter forliget af 15/5
1959 er uden forbehold.

Samtlige interesserede er underrettet i overensstemmelse
bilag 22.

Sagen sluttet.
Dyreborg. /Vagn Rasmussen.

sekr.
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
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Udskrift
af

Cverfredningsn::?vnets F lrhs.n::11ings- ')g Kendels espr'lt·"Jk'Jl.

Kendelse, afsa~t den 18.JUL~i
1918, i Sa;en angaaende For-
bud mod Jagt peB Basnæs ror,
indælket af Fiskeriforeninger-

ne for Ei~serup og Karrebæk
~g 3eboerne i Zrslev og paa
Glænø.

Da der ikke i raturfredningslrwen af 8.!I:aj1917 hc::vesHjemmel
for Frednin~sn2vnet til - saaledes som i den indankede Kendelse
sket - at træffe Eeste~~else ~m Forbud m~d Jagt, vil KenJelsen
V2re at ophæve.

Thi erE:.~tes:
Den af Fre:ningsnævnet f0r Sorø AmtsraeQskreds den 2.Karts

1918 afsbe,te Kenielse an~aaenQe Forbud m0d Jc.;t p8a Basnæs l"'lrop-
hæves.

Udskriftens Rigti~hed bekrlftes.
jJ"Verfredni~isn:?Vnet, elen ':2. Juni 1918.

sign. Schiødt.
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U D S K·R I F T REG. N R.. 11

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds.
af

Aar 1918 den 2. Marts Em. Kl. 2 var Fredningsnævnet samlet
paa Hotel Postgaarden i ~kelskør, hvor der foretages Behandling af
foranstaaende Sag (Fredning af Jagt paa Basnws Nor). Samtlige Næv-
nets Medlemmer var mødte.

Af Nævnets Flertal, Formanden, cand. mag. la Cour, Gaard-
ejer Dinesen og Gaardejer Petersen afsagdes derefter saalydende

K e n d e l s e :

Efterat der til Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds
var indkommet Andragende, dateret Oktober 1917, om, at det Fjord-
areal - Basnæs Nor kaldet, som mod Syd begrænses af Glænø vestre
Fed og Senedø Fed maatte blive fredlyst, forsaavidt angaar Jagten
ikke Fiskeriet - paa samme, hvilket Andragende var underskrevet af
samtlige de til Noret grænsende Lodsejere, af hvilke dog en enkelt
under Sagens Forhandling er traadt tilbage og har protesteret mod
Fredningen, har Sagen v'æret forelagt for Naturfredningsraadet, der
i Erklæring af 29. November f.A. paa det varmeste har anbefalet,
at Jagten fredes.

Sagen har derefter været behandlet i Møder, afholdte den
14. December f.A. og den 12. Januar d.A. paa Basnæs, samt i Møde af-
holdt 1dag i Skelskør.

Fra forskellige Jordbrugere paa Glænø og i 0rslev Sogn er
fremsat to udaterede Protester, fremlagte paa Mødet den 12. Januar
iaar, mod at Jagten fredes, navnlig under Hensyn til, at det maa be-
frygtes, at Vildtbestanden - særlig Vildænder - under en saadan Fred-
ning kunde formere sig saa stærkt, at Vildtet ved den Skade, det
maatte gøre paa Markernes Afgrøde, vilde blive en Plage for Omegnens
Beboere.

Da Naturfredningsraadet, hvem disse Protester har været fore-
lagt, har forment, at d~r ikke er Grund til at nære saadan Frygt,
da Stokanden, hvortil formentlig navnlig sigtes, ikke formerer sig
særlig stærkt undtagen hvor den - saasom ved swrlig Fodring - kunstig
hjælpes frem, og da den hører hjemme i ferske Vande og kun kom-
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mer som Gæst i salte Vande, mest om Vinteren, naar ferske Vande e'--'
tilfrosne, finder Nævnet ikke, at de fremsatte Protester kan tages
til }'ølge.

Fra Fiskeriforeningen for Karrebæk Fjord med tilgrænsende
Vande og fra Formanden for Bisserup iiskeriforening, er derhos frem-

Basnæs Nor, økonomisk Skade.

kommet skriftlige Protester, dateret 6. og 8. Januar
Fredning iværksættes, under Hensvn til, at Fredningen hurtig vi
føre til, at al Slags Agn Og Fiskeyngel saavelsom Rejer kendeli
vil aftage i det paagældende Vand, hvilket vilde forvolde de Sm
folk, som plejer at tage en ikke ubetydelig Del af deres

Da NaturfredninBsraadet, hvem ligeledes disse
har været forelagt, har erklæret at der ikke kan tillægges
Betydning, idet Blishøns og Gæs er Planteædere og saaledes
kan skade Fiskebestanden, og idet heller ikke Fredning af andr~
~ugle, der kan komme i Betragtning, kan have nogen Indflydelse; .
Fiskebestanden, da disses ~øde er Organismer uden økonomisk Væ l

til.
vil der heller ikke kunne tages Hensyn til disse Protester.

Da Fredning af Jagten paa Basnæs Nor, som fornævnt,
stærkt anbefalet af Naturfredningsraadet. da
bør være Steder. hvor Landets Strandfugle er fredede, samt
Nor efter sin naturlige Beskaffenhed er særlig
saadant fredet Sted, e r a g t e d e Nævnet:

Al Jagt, derunder Fangst af ~ugle i Net paa Basnæs
bydes fra den 10. Marts 1918.

Gaardejer Larsen kunde ikke tiltræde Kendelsen, men maatte
protestere mod, at Jagten fredes.

V. Baller Thorvald Dire sen Jakob Petersen
S. F. la Cour Nikolaj Larsen
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