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Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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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U D S K II. I F T

,'~orhandlingsprotokollen for }'redningsni:l;;vnet for Holbæk Amtsraadskreds.

af

Aar 1923 den 16. Junuar Fm. Klo 10 holdt }'redningsnwvnet

I.lode i Knudby Prb:;stegaard l'or at tage LJestClffinelscr angaaende tilsigte

Fredning af en paa ~rw~Legaardens Jorder beliB~ende lille ~kov.

r.lØd t var .l!'orlJlallden , DomlJler 3chouenborg og som Jas t Liedl em

e.f Nævnet AmtsraadSllledlelll Kr. Jensen, Kollekolle, <iJlllt det <ioGnel\.om-

munale l,iedlem, Landmand Jacoll L!(ldsen, Knudby. (I----- ." .
...lop,neprJ.,sten, rastor Cl,r. Gad var til iJtede.

Der frernlagdes l;:ommul1H~ation (lf en Jkrivelse al' 14. OkLolle1'

1922 fra Kirkemini8t~riet til djwllands Jtift~0vrig}led, forsynet

med en PaaLegning af 3. ds. fra Jognepr~sten.

Derpaa blev den paagldderlde lille Skov taget i øjesyn. Den

fandtes beliggenJe ca. l kw fra rr~sLegu~rden vest for denne paa en

13aklceskraaning, omtrent ved Jkelle t mod :rllOr-.;lur.de. L'ræbes Landen

llestaar vi:l;;sentliC:!,:....1' et betydeliGt AnLal ret 6alllle EGetr""er mcd

lidt tynd Underslcov ur.der. Arealet slcønnes ilclce egnet til Opdyrk-

ninG. I Sl<.:ovenfindes i::mlagt en I)el Gc:nL;eoG Stier, SCta c.t den

6ør Indtryk c.f o.t kUlU1C v...re ell lt:{i;c,elig Lystskov ug - da ellers in-

gen større Jkove linde~ i IJll;rlleden - ut kunne VLLre<..ti' vwsentli[, De-

tyuning i'or befollmingens F'riluft~liv, ~aavid t dan nwrmere Owegn

angaar. Den gamle b~eskov lllaa ue:rllos ::>yn8::3CJ.tvwre af nogen Jkønhed

og ret ejelluorlUuelig.

JogneprwsLcn oplyste, at Jkoven ikke omfattes af Bortfor-

pagtningen af Prc...",tega..ndens Jorder. lIan henviste til sin Paa tegning

paa fornwvnte Skrivelse fra Kirkeministeriet og tilføjede, at en

Kopi af MBtrikulskortet har været indsendt til Ministeriet.

30gneprwsten bemærkede, at det forstlige Tilsyn med ~koven,

Skovrider Sundby, har udtalt sig for 0nskeligheden af, at Skoven

fredes, og da ogsaa Præsten finder saadant ønskeligt af Hensyn til

Fortsættelse af den nwrmere Omegns Benyttelse af Skovveje som Ud-

flugtssted, tilbyder han, at Skoven fredlyses som Lystskov, ~~

Hur,st i Skoven sker under udelukkende Hensyn her,til og ikke til
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den bedst mulige økonomiske Udnyttelse ~f 3koven, at navnlig Be-

voksningen af Egetre:;er bevares og passende fornyes, at Hugsten af-

passes efter de Anvisninger, som af det for~3tlige 'filsYll gives ud

fra disse Synspunkter, at der ikke lægges unødvendige Hindringer i

Vejen for Alrnenhedens Adgang til og jo'""rdsel i Skoven ult dog paa Vil-

kaar, at der indrømmes 30gnepro.;sten, Fritagelse l'or at lide Afdrag i

::lin l)engeløn af Hensyn til et i'oruJsaL udbytte af Slcoven,

iøvrigt ikke bliver Jp0rgsffihal om BrsLatnin~ lor Fredning

ret hf det Offentlige. ,

]'redningsnccvnet veutog at hn'oefale til Kirkemi nisteriJ

at den af SO[jnepræsten - r:;elvf'ølLelig uDlicr }'orUd3:Jdtllin~~af sanktl

- foran tilbudte Ordning, som M~vuet i det Hele finder Lod o~

fredsstillende, godkendes paa overenskomstm~ssig W~ade. l

!
N·j.Nnet finJer i .l!orbindelGe Dermed Anledning til at u(

at der efter Forholdelles Beskaffenhed antagelig ikke vilde findes'

tilstrækkeliG Pøje til ved Kendelse :...:.tbeotemme nOGen BrsLatnillG

efter § 13 i Lov om Naturfredning <!-f8. i',laj 1917, luen

m.m., hvis Krav om saadun Er::.;Latning ;.;l\:ulde lJlive fremsat, nu.:.ppc (

skønnes at ville kunne geuneuu 0res.

Sogncpr:;;s L en erl\:lærer, at han, hvis Kendelse skal

frui'ulder Ildvarsli"l~ til l\l'Jde i den Anlednin~>

OplJ.Gt o~ unden3krevet.

Schouenborg hr. J ",n3en Jacob

Aar 192) lem 26. L..ll'ts IJ~0V ufllolJL i,i0de pCl.l Dom"ter-

)wntoret i Kalun<lborg uf H'..Jvnets E'armand, DOflll1l8I'Schouenborg alene.

Sagen fra Knudby PrwsLegaJrd furetogeG.

Der fremlag<les en 3krivelse af 20. ds. fra Kirkeminis·,-

riet, hvori JetLe we<ldeler, at det kan tiltr~de Jen paa Uødet Jen

16. Januar J.A. vedtagne OrJni!1g.

3pøruG1l1u.",let om E'redniHg uf ~\,,,,rdselsI'et ved:cJrenue den

omhu.ndlede lille :Jlwv er herefter ordnet ved Ov~renskom8t erter Je

fOl'dn nwrrnere bivne 13estelfiuelser, jfr. J.Jaturfrednin0s1ovens § '7.
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.,eddelelse llerOlJl 0liver tilstillet .)oi~{lelJnLsten 0,,; i~irkernilliste-

J~ardens Forlium.

l iet, o~ en UusJecil't af Ove l'erwkol:lfJ ten at till;~l_sc [iclU 1: l'_ot8-

Jchouenborg


	Forside
	Fredningsnævnet 16-01-1923
	Bestemmelser


	Reg: 
	 nr: 00107.00

	Navn: Knudby Præsteskov
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 16-01-1923
	Kendelser: 
	Deklarationer: 


