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Aar 1922 den 21. April Fm. Kl. 11 holdt ~redning3n~vnet
II'.ødei Stigmtf:SJ1cov, hvor der Jortsattes den under 2. December .r .A.
paabegynd te .b'orretningom Fredning af Sti..;snu,sSkov og Strand.

Mød t var ~Pormallden,DomIlIerBaller, NwstforJllanden Alcademi-
fuldmægtig la Cour, og det 101cale Lledle:r.lGaardejer Jacob Pedersen,
0sterhoved. Endvidere var mødt Bjeren af .Gorreby, Hofjægermeste:r: Ca-
stenschiold, der tillige ejer Stigsn~s Skov og Strand, desuden var
mødt Magleby Sogneraad, bestaaende af Formanden, Grd. Cllr. Jensen,
Bagleby, Gmd. Peter Jensffil,Lagleby, Boelsmand Frederik Christian3en,

, Magleby, Kurvemager .!!'r.l!ansen, r:;agleby,Gmd. Ferd. Jens..:ln,.l!'aaren-
tofte, Boelsmand Niels Larsen, Holten, og Boelsmand Edvard Andersen,
Holten.

Hofjwgermesteren fremsatte det Tilbud, at Sti~snæs Skov,
forsaavid t an,gaar den Del af samme, der liGger s;yd for Vejen fra 3kov·-
fogedhuset til Stranden, aabnes for Publikum, medens han maa forbe-
holde sig dan øvri~e Del af Skoven til udelukkende Afbenyttelse. Ued

, llensyn til Stranden, der saar langs ~ad Skoven i en citrwkning af ca.
1300 lueter, ilbyder Hofjægerr.lesLer"n ;,.taabne denne for almindeliG
Færdsel, borLset fra et Stykka pua ca. 330 Meler, som han vil forbe-

, holde Bjeren til Badning.
Han tilbyder, Ll t Stranden lllaabenyttes paa følgende I.Jaade

regnet sydfra;
Det første Stykke af Stranden regnet sydfra, paa ca. 190

rueter aabnes til fri F~rdsel og Uadning, det nwste siYfke paa ca. 260
meter og som ender ca. 50 Meter Nord for 'L'elef'onhuset,aabnes for
}'ærdsel, men skal Badning paa den Stru;lming v~re forbudt; paa d~n paa.-
følgende Strækning paa ca. 260 Meter skal saavel Færdsel som Badning
tillades, hvorimod Ejeren forbeholder sig udelukkende Fardsels- og
Eaderet paa Je darpaa følgende ca. 330 hleterj det Lilbagevwrende 3t;vkke
af Stranden gives der ~\"rdselsret paa, hvorimod (ler vanskelig kan vtere

, I

I

~ale om Badning.



Jom Adgangsvej til Stranden anviser Romparenten Vejen,

der fører forbi Skovfoged boligen.
~-,

Af ilensyn til, at KOlnparentel1 !

forbeholder sig og efterfølgende 'sjere udelukkende .F"..urdoels- og

Baderet paa f9rann"wnte ca. 330 l/ieter, tilbyder K.omparenten at

aabne en Vej, der fører fra Pladsen ved '.':\;lei'onhuset mod llord uJ

til Batterierne, hvilken Vej J.og kun skal vu;;re til }'cJrdsel for

budt, med to røde P~le paa hver Side oJ et oplysende Jkilt

disses Iletydning. Komparenten tilføjer

godgængere, og Kørsel forbydes. Pladsen om og paa 2atterierne

slcal vti.;re Lilgæn8elig, li,gesolll ogsaa Pladsen ved 'l'elefonhuset

v<t:re tilgængelig t'or alle. G1'(J,;nsenfor .l!'wrdselsre ~ten paa J t;r

gen Nord for relefonhuset til den forGeholdte Jadestrand skal

mellem Stranden og den østlige Side uf VolJ.en. Komparenten'ti

byder at yde denne ~wrdselsret uden noget Vederlag

stille de fornødne Afvisere 111edukil te, og vil han

den Strækning, paa hvilken b'wrdsel er tilladt, lllen Badning

,
sig at afgrænse Batterierne fra Skoven ved en Hegns~raad.

,
- -- - - ------- --.---- - ---- SogrfEff"a-a-d-e-t--e-rknere-d-e---tn-'-p-:rell'O-,--er t-d-e--vcrr-t-:tJ:fr-e-d-s--:-

med det fremsatte Tilbud og modtog samme. f

f\Iugleby Sogn.

,'.
Hofjægermester Castenschiold bemærkede, at Stinsn~srio l

,~
Skov og Strand er skyldsat under Matr. Nr. la, Ib og le af lIo~

I-J
l:ForretninGen udsat.

V. Baller L.P. la Cour J acob ,Ile ~ersen

li. Castenschiold

Chr. Jensen Edv. Andersen .ll'erd. J eusen

Niels Larsen P. Jensen Fr. Christiansen :I!'rederik HanBe~ I

")
Aar 1922 den 30. Oktober bemwrkede Formanden i Anledning

af foranstaaende Sag om :I!'redning af Stigsnws Skov og Strand, at han

havde fremskaffet en Panteattest over Matr. Nr. la og lb af IIolten

By, Magleby Sogn, der frerlJlagdes under Litr. I, og at han havde

fremskaffet Samtykke fra de i Attesten ommeldte Panthavere til at

l:!'orliget blev indgaaet. Han fremlagde I,itr. K. saadant Samt,ykke fra I

Direktionen for .l!'orsikringsselska lJet "Danmark" , Litra L. do. fra



(l

~ Bestyrelsen for det Castensehioldske Familielegat Litr. M. do. fra

Baronesse Dlixen ~mooke, og Litr. N. do. fra Godsejer neoks Hustru

som Værge for den umyndige Karen Lisa Castensehiold. Endvidere frell1-

las des Litr. O Skrivelse af 21. Juni d.A. fra Landbrugsministeriet

angaaende under hvilke Llatr. Nr. Sti0~mi;i;s Skov og 'Jtl'and er slc.vldsat

og under Litr. P. et Afrids efter r,w.trikulens l.linurerede Kort over

et 1err~n af Holten By m.v. omfattende ~atr. Nr. la, Ib og lo af

Ilol ten By salilt i.latr. In. 12 af 0s Lerhoved By. iormanden bernwrkede,

at han havde foranlediget, at Matr. Ur. le af Holten By, der ikke hav

de Folio i de i Korsør før I;e l'anteregistre, nu var optaget i Hegistre

og vil l"orliget blive tinglwst som lli:.Lftelse paa de SaGen vellrarenue

Matr. Nr.

V. [laller.

----- ~---------"- -" ------ -_._--- ---._-----_.- - --- ------- ...

H lfjJJaclrmester H.Castenschio1J., B'Jrl.'eby, har i c,krivals0 af
27/10 194CJ l;ilskI'evet !lcCvnet si::11eJes:

"PaD. J.eI't.Ll given un ledning tilbyder und0rtc;t-<neJe e.idr cif
citianæs Sk·1V, at den beGl;elll,il<Jlse )lll f 'l'buJ. III ld u;.ldning pa:.:J.en c. 2'j5
III lang stI' "kning uf ~ti~:;rhcs strunJ. u.ur 1!' S tigl1.BS Gl~ lV, d0r cndi:lr
5v III l1'lI'd .i' 11' Lelcl' ,nhLuhlt, s HU blev veu.L...~>dt v0Li 1VUL'cHok)lllst af
22. april 1922 mal1elll ~'red'J.in6un ..c;vHt:it, l.1u~l(.by s l(snerCl....d "g unJer-
tegnede, H>hæv0s 'L illigdmed den i Glutllin,];lm :..if lVar0r1sk 'lUS ten
vedtagne be s t0mrnelue (JID aflll.."r'W.Ll16 af Ilcnue st.r'.Dkning med røde pæle::
f'Jg 'lplysenue i::ikil tt>.

dom lllltiverin~ af JJtte tilbud skal Je~ )ply~e, at de fore-
skrevne uf!lll)rkniJ:le<;er ikk~ bliv",r ras pdktercut> !ll",n ncldrdvne, Su... lfte
dtJ bliver re.lst, 19 at det pU:..it=!,.dJc::nJeqmraade iJetop er det, de
b;:lC.li.;Jndeønsker at benytte. II

Magleby so~nerad h;.lr ~kcepter0t dette Lllbud i s~lydtJnde
skrivelse ~f 10/11 1~4~:

"I h011hIld til frcuninGslLVfJt:it::l s.criv<31se uf 3/11 1~4~ skal
Mugleby sl)gnGrad meJ.J.ele" at lllLinlwr intet clt inJv...:nQe im,)u at
f·>rbudet ml)d Ul:l.dlling VdU. ::itlc:;næs tit rand fJau st.l'.eknin6en fra.
fiskernes reJsl~dbshus Lil 50 m n 'rd telef·>nhuset lpiJ.Jlves ifølge
tilbud fra hr. h >f;ju.:g.J.L'lllcster H.Custenl::)chinld, Bon'euy, og at af-
IILclrkningen sClmtidig b H'tfh.ldvr.1I

Nævnet har l10r0ILc::r den :?l.d.m. g 'ul'''''ldt dclll p8gældjnde
ændring i f ,rliget af 21/4 1~22.
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