
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Uverfredningsnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1924 den lCJ.Juni afsagde uverfredningsndvnet følgende
Kendelse i Sagen angaaende Fredning aflLauslunde Skov, ff')relagt
i Henhold til Naturfredningslovens § 16.

I Henhold til de i Fredningsn~vnets Kendelse anførte ~runde
vil den Døllefjelde-][usse Præstekald tilhør8nde Egeskov, Kauslunde
Skov, være at frede i det i Kendelsen angivne umfang, saaledes at
Skoven skal be:vares uf">randret i sin nuværende T'ilstand, idet dog
de i de senere Aar hoveds86elig mod Nordøst plantede ~raner bør
fjernes, ligesr)llidet er tilladt Præsteembedet at hu~~ge to Bunker Gærd~
sel om Aaret efter Anvisning af Statens Tilsyn med de private Skove
i Maribo Amt, der vil have at føre Tilsyn med Fredningen.

Den Præstekaldet tilklJiYlmendeErstatning er af den i Henhold
til Lov Nr. 523 af 15.December 1922 nedsatte Taksationskommission
fastsat til 38(;(;Kr. med Hent::;r5 'i~ p. a. fra den l. Januar 1918 at
regne, indtil Betaling sker.

Med denne U~dring vil FredniLgsnævnets Kendelse saaledes
være at stadfæste.

T h i b e s t e m ro e s:

IItl Den af Fredningsnævnet for ~aribo Amtsra2dskreds den 18.August
1919 afsagte Kendelse angaaende Fredning af Katlslunde Skov, beliggen-
de paa Matr.Nr. la og 33a af Døllefjelde By og Sogn, stadfæstes,
dog saaledes at den Døllefjelde-Musse Præstekald tilkormnende Er-
statning nedsættes til 38(;()Kr. med Henter 5 5:~ p.a. fra den l.Janu-
ar 1918 st regne, indtil Betaling sker.
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Terrain Ai

lJO!/ej;æ/de fly

Sogn: lJollef;ælde

Herred: Nusse

Amt: !'lor/bo

Udfcerdigef ,. Moj 1911;
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Maribo Amtsraadskreds.

REG.Nl <0 3~00

Aar 1919 den 18. August Em. Kl. 4 afholdt Naturfredningsnævnet
Møde paa Saxkøbing Raadhus" hvor da foretoges paany Sagen angaaende
Fredning af Kauslundekov.

Nævnet bestaar af de samme Medlemmer som ved forrige Møde.
Fo~anden, By- og Herredsfoged Gandil, det af Amtsraadet beskikkede Med-I
lem, Amtsraadsmedlem Vandmann, samt det af Sognekommunen valgte Medlem,
-Lærer C~ Lippert.)

................................................
Sagen optoges derefter til Kendelse, hvorefter Nævnet en-

stemmig afsagde saalydende
K e n d e l s e :

Paa Grundlag af de Erklæringer, der er afgivne i Sagen af
Magister Carl Christensen samt Naturfredningsraadet, samt iøvrigt i

i Betragtning af den Erklæring, der er afgivet til Protokollen af
t

Kirkeministeriets Skrivelse af 31. Januar d.A. skønner
Fredning i Henhold til Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 bør

lfinde Sted med Hensyn til den i Sagen ommeldte Døllefjelde-Musse
r't

.~Præstekald tilhørende Skov "Kauslundskov" kaldet.
Fredningen vil være at iværksætte paa den af Magister Chri-

stensen og Naturfredningsraadet foreslaaede Maade med den nærmere
Bestemmelse om en begrænset Hugst, som indeholdes i Skrivelse af
15. April d.A. fra Tilsynet ved de private Skove i Maribo Amt.

I Erstatning for den iværksatte Fredning vil det være at til-
lægge Døllefjelde-Musse Præstekald et Beløb af 6000 Kr. med Fradrag
af den kapitulerede Værdi af den Embedet indrømmede begræmsede
Gærdselshugst regnet til 5 Kr. aarlig. Af Erstatningen tilkommer
der Præsten Renter fra l. Januar 1918 at regne, til Betaling sker.

Tilsynet med Fredningen udføres af Tilsynet med de private
Skove i MaJ'C'iboAmt. Udgifterne ved dette Tilsyn afholdes efter Reg-
lerne i Naturfredningslovens § 13.



~ h 1 e r a g t e s :
Den Døllefjelde-Musse Pl'æstekald tilhørende Skov, Kauslund-

skov kaldet, vil i Henhold til Lov Nr. 245 - 1917 være at underkaste
Naturfredning paa foran beskrevne Maade. I Erstatning til Præsteka11lJ
det vil der være at udrede de foran anførte Beløb.

Sagen sluttet for i Overensstemmelse med Naturfredningslovens
§ 16 at forelægges Overfredningsnævnet.

Mødet hævet.
Gandil R. J. Vandmann c. L. Lippert
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