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~'_handlingsp:totokollen for Fredningsnævnet for Ve j le l\.mtsraaclskreds.

~ar 1920 den 29. Oktober Zm. Kl. 2 mødte Fredningsnævnet
fOT Ve j le h.mt, Dommer Hud beck, iormand, Amt sraadsEledlem Krag og .l!'or-
pag ter J. P .1-=øller(for Tyrsted-Uth Kommune) paa Boller lIovedgaard i
Uth Sogn i _""nledning af et af Eorsens Turistforening rejst Spørgsmaal
om Adgang til Boller Skov fra Søsiden •

........... ...............
K e n d e l s e

Selv afset fra, at der allerede haves A&gang til Boller
Skov, og Spørgsmaalet saaledes er, om Naturfredningsloven hjemler
ved Nævnets Kendelse at forskaffe 1"l.11.1enhedenen lettere l;'dgangder-
til, findes det ikke foreneligt med de øvrige efter Loven i Betragt-
ning kommende Hensyn mod Ejerens Protest at give den ønskede Adgang
fra Søsiden. Dels vilde nemlig dette antagelig beviTke Tilsidesæt-
telse af Hensynet til 3jerens private }'red og Husfred, dels - og navn-
lig findes det ikke at kunne anses at være af væsentlig Betydning
for s~rlig Horsens Købstads Befolknin6s Friluftsliv at faa den ønske-
de lettere Adgang til Boller Skov, under ~iensyn til den udstrakte Ad-
gang der er til .r'bordseli den samme :Sjer tilhørende Skov oe Strand
under S-censballegaard paa Fjordens l~ordside, hvilken Adgang efter
Hævnets Kendskab til :e'orholdene omfatter et temmelig vidtstrakt og
smukt beliggende h.real.

T h i b e s t e m ~ e s :
Jen af Horsens furistforening fremsatte 3egæring om ved

Fredningsnbovnets For~~staltning at erholde Adgan6 for Almenheden til
Boller Skov fra Søsiden kan ikke tages til ~ølge.
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