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REG. NR. /d(

af
Overfredningsnwvnets Porhandlings- 06 KendelseslJrotokol.

Aar 1924 den 17. karts afsaude OverfredninBsn~vnet paa Grund-
lag af den skriftlige Votering følGende

K e n d e l s e

i Sa~en om Fredning af Bøgebevoksninger i Statsskovene Ryget Skov ved
]i'arUl:JSø og nørre JlroJ vel .v'llreSø, indanke t af Direl(toro.Let for :::;Lats-
skovlJruget:

Under 13. Juni 1923 har Lnndbrugsl,rinisteriet nedsat en KOlllJlis-
sion, der bl.a. har faaet Jen Opgave at undersø2:e, om visse Partier af
de nordsjællandske Statsskove af Haturfredningsllensyn eller af llen:::>yrr
til 3efolkningens l!'riluftsliv b0r undtac;es fra el",nre6<31m::essigeforst-
lige Drift.

Da Overfredningsn~vnet finder det hensigtsm~s~igt, at SpørcsLaa
let om, hvorvid t de i elen indankede l:endelse omhnndlecie 13øsebevok,min-
ger bør bevares, ikke endeligt afgøres, lorinden den nu..vnteKOIJ1:::insicn
har afsluttet sit Arbejde og der derefter er tluffet Afgorelse anBaaen-
de Gennemførelsen af de .r'orslag,som KOJamissionen llIuC1ttestille, og d3.
det maa antages, at de fornødne "3estemmelse.,:.'angaaende den frewticiige
Drift af Ryget 3kov og Nørre 3kov paa Grundlag af Kow~issionens Porslag
vil kunne tra;ffes i Løbet af 3 Aar, vil den indankede Kendelse, der
har Hjemmel i naturfr_Jningsloven af S. Laj 1917, § 5, V<i;reat studfQ:-
ste, dog saaledes at Fredningen indsl,r~nkes til at swlde for et rids-
rum af 3 Aar fra denne Kendelses Afsigelse at regne.

Direktoratet for Statsskovbruget, som i Henhold til Naturfred-
nin8slovens § 8 af Fredningsnwvnet inden den endelige Kendeises Afsie,el
se burde have været indvarslet til Møde, saaledes at Direktoratet havde
faaet Lejlighed til at u~tale sig for Fredningsn~vnet og til at frem-o
sætte Krav om ~rstatning, har for Overfredninbsn~~let nedlagt Paastar.d
om, at der, saafremt den indankede Kendelse i sin Helhed stadfæstes,
tilkendes Statsskovv~senet en ~rstatning af 29.406 Kr. for FredningeL
af Ryget Skov og en ~rstatning af 48.610 Kr. for Fredningen af Nørre
Skov, saafremt :b'redningenbegrænses som ovenfor na;vnt, har Direktoratet
derimod ikke ønsket at f'relllSl:ettel~rav Oul .irstatllirlC:,idet Liet dog, for
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..saa vidt Fredningen efter Forløbet af de 3 Aar skulde ulive forlænget,
har forbeholdt sig Ret til at rejse Krav om Erstatning ogsaa for de .~
forløbne 3 A~r. Der uliver herefter ikke under nclV~rende Sag SpørGs-
maal om at tillægge Statsskovvu..se.netnO,_,en.8rstatning.

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

Den af Fredningsnwvnet for Københavns Amtsraadskreds den 26. Jo.-

nuar 1923 afsagte Kendelse angaaende Pr dning af Bøgebevoksninger
Ryget Skov og Nørre Skov stadfwstes, dog saaled;~s at Fredningen
vedvarer i 3 Aar fra denne Kendelses Afsigelse at regne.
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Den 26. Januar 1923 Kl. l J:..Jn. aL.JC1oUe l"orL,<.lnJ.en Dommer

J. l'insen paa i'J,... vne~s Vegne i ilenho1d Lil stediunu.en .:>l<:.riftlig ",,0-

tering paa ~it ,e;m1edslconLor 131egJ.o:.J.lsvej G, i .:iL.l~erne u.ngac.ende

.PreJning af nOble høje .rlooebe-voL-,ninger i ll.yet' og Nørre Jkov saaJ:."n

K e n d e l s e:

~loreninoen i'or Naturfredning0n ll<..:r i uluivelser af 28. Nc-

vember og 12. December l' .~~.henleclet li·;.;V1l8 ts Opm-,-ykSOllllledpaa, at

StCit.sskovv;,senet lwr pc.lalH;gyndt j;'u.:ldnill-' ",i' Lle .:JpreJ t stb.aende lJver-

.:lyd af det lt0je l'arti kalLlet "1\lc.rnetJl i ul~ovens ";:.3tlit,8 ~llJe u,l r;,o.1

:E'arUlJlSø, Of', ut J.enne .ih.l..hmin;I" efter hV<ld J<::r L'ol'lyu,"l, Clgtes .L·Ol L""o. ~

de l'olgende Aar, hvorved .Ggnens land:.31<:'b.oeli:.;e Jlwnlled vil liJe ubcde-

lig Jkade. ioreninc,en llCJ.r derhos CJ.UJrctJet. Olll, 1.l. t. LI....vnet i lhmlwld til.

Fredningslavens § ~ veJ. Kdndelse vil trwfIe BesLemilielse om Fredning

af llct nmvnte OmraaJ.e, sa",ledes a t Llets nuv~renJe i iL; Lånd i den OUl-

llanLllede Henseende bt3vi:i.res uforandret, i hvert .l!'ulJ illutil Jer, even-

tuel~ efter Drøftelse i en dertil nejsat Kourmis.:Jion er truffet endeli.;

Bestellunelse Oin den i're!llLiJioe Drift af de nord.:;;j.~llanJsl{e Jtats::>kcve

lIleLlllansynstu....,tln ih ..~0 Llot l..il det ølwn0!lliske Ul1byt Lt;;"f disse, {den

ogsaa til Jel'eG ~k0nlledsv-,-rJi l'or bel'ollmingen.

Endvidere lwr S8Jllllle ,b'orening i Jh:rivelser uf 29. d.1.1. og

10. <l.M. paal~aldt IL.vneLs Virk::>ol;llled i J..n10dning a.f, &t Jtats.3kovvwse-

net da havde paabegYlldt Hu;sst af Liet en0ste tilbu.gesLuaende 3tyklce galJl-

mel Højskov i Nørreskov ved .l!'uresøen.

I Anledning heraf har N':J.ovnet t&r;et iorhol<lene paa de n<:o.:vnte

dlcovarealer i 0je::>yn. I L'yet Skov drejer Jet ::;ig OID et 4-5 ha stort

Areal, hvoraf StorsLeaelen endnu lJa:rer en duttet BevoLsning af 200-2';,0

Aar gamle Bøbe, !J1edell~ \ler paa en windre Del p~,a Ai'l'uldet fr3. "Ta<::.rlleLII

ned mod Mosedrage t .:la:klcen, Jer fra E'arurp. 8øs sydlioe Bred sk<.t;re sig

ind mod Sydøst, .Lindes s,f>reJt stc.J.c.l.endeuversLalhlere LJ.f gamle høje

Bøge ~ed 3-4 aarige Bø3ekultur imellem.

Ved l~(;;vnets l,løde VåCi Stedet den j. Ll.l., hvor Skovricler l:'ipe:c

eft8r InclvuI' s l ing VLir kOlHw:mt il lo) te Ja pa~ ;;)Lat s .JkovV'->';G ene ts V0gne, t:ca:
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Ho..vnet i l\ledfør af .b'rednin[.,::;lovens ~ o, 2. 3tl~. Des t elllJ.lel se om, at

den paabegyndLe hu~st uf de omhanalede Overslandere Iore10bi~ skulJe

stilles i Bero, hvorom der iJ.' a .,)tedet blev Give t ...l'!\:0vriJeren Ll,-,ddelel::;e.

I Hørrec,kov ,-,r Lier dp0rbsJJla~1 om et ca. lv hCi .JLort Areal, pua

Skovvtl.senets Kort betegnet som Afuelint~ 4:-' og som ..Jtn.Jcl\.cr sig OV2r ei.

stærkt, bakket terrwn, Jer øst I'or .Landevejen f'alrler ned moJ J1~rwnt.

til .c'uresø ob mod en lille !Jul ("ilybed~l"). AffalJ.et nell maJ deru'l,
I

for iaa Aar siJen afdrevet og P,,-UllY tllpL"ntet !lled Ullg ncgakultur,

""L der endnu .3~aar c"". 30 høje 0,-, meget .Juukke ..,predte Over3tal1d.e

tilbdge. l{ecLen af .Arealei.L er endnu bevJLset med slutLvL liøj::;kov

Bøge. I den 10rstn~vnte ilel var der i \le GiJste D~GQ~i 1922 ~d~.

gyn(.H Bugs t c;,f de Odl tal te Uvers Lal1Jere, llvoruf J8r ved lLvnc t s 139-;

ved en af N,..:vneLs iOl"[Jland efter NaturireJ.nin6sforenino~l1s 6,,~u.-l:in

11vill~en Kendelse eJr stad.Lws tet af Jet s,-JJllede l\,-",vni l,lude <.tf 7. I.l._

i
I J8n tilbL.~cv",rende :51ut Lelle 13evoh.:.min;.;~.c J<3r 811u11U iL~~~ iOl'8 Gd..

de .,)Love g'J.,lQelde Jl'ir LSlJ1an, J81~ ut li~ll...,ylle t tll .lt uJvinlle det,l
'l'lllUlib8 økonomi..;kc UJ.nyt Le 8.1' J};:ovC:lle110 .~vt:;ndig6iJl' llLloS Gen, llels e~
~l':

lig 1. orsauvid L cmguur 1tyet ::>lcov, '" I; JeT i1~ke ,mlie L:Ji.eJ;] i Di::;trik1

kan ::.;l;:affes \.let nøQvenuige GdVnGr.,:;til uJ.reJelse uf no...,le dette p~1 ,

hvilende ilepuLui.er, Jer er o.l:\;ivet ~t undr8..je ca. ~0 ILt.l. aarlig.

N~vnet, der iøvrigt ikke drister sig til ut Jiskutere de uf

3taL~skovv..:senet saaleJes anfurte B0tr~~Lninger, hver~en i deres Al-

minJelighed eller UleJ llen::'>,vntil dere,;:; Jl.ll\ ullJel:Je .fIua Je l1eromhc.lnJlede

denne Jag •

.B'oruden de økonomiC5Le 0(; anllTe saglige V J...cdier har Lo.ndets

dlcove en aandElili~ V ~rdi, Jer vel i1c1;:e1wn l:lClules i J:en~e, men .JOlJl,L'or

ue t :JLore .l!'lertal uf i3efollmil1ben llJsn ...vi vl vil staa j .~vnbyrdes laed

hine, nemlig den Slcønlled,;:;vwrlli , de LesiJder, ikl~e blo t i kunstnerislc

Hen::;eende, men ogsua for Jan wJliddell.Jare ~ilfredsstillelse af den ~l-
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raade for s~rli~e Drif~svrinciper er d~Ltd densyns rldrettigelse i uin

'.rid anerkendt fra ...itCl~eus ..:lide, men siuen då er I.led Je .Jt""rlct øgeJe

nin...., til "'tuuigLed '-'.oDer sin 'r1'Ullci i Ll",nn~vnte llellseenJe Lilfred.J,jtll·

let, udvide t i lløj J-rud, ug dette 6(i;luer l gan,jke :J..L.rlig Grad om ddn

overordent lit, nc..tursk0nne ;::;;!;nolilla'in,j .J: lue Jo Ob de deroll1 gl'uPlJerede

er i høj Grad reVl.',,-senLutlve lor (Lusk .:JllE..turs laflcLslG:lbelice Jkønl18d.

hed mod vu..sentlig iorrillo,-"lse dn overonlcmtlig V""uG j lIer dr ,~11er8-.le

HU6st, som i Kraf t af Llen ulÅ.1JenJ.e DriL', .]lJlc..n har fUlldet .)Leu, 0-",

Partier af gammel Eøjskov i ~Lyet Jlcov (lI"ic::.arnet II) og i Nørreskov vil

efter N""vl1e~s .3køn afguren<le .forandre 00 forringe LandskabeLs karakLer-

fulde Skønhed pal:1 begt,e J teder. H",vnet filHler s~a laeget 1.1indr8 .J3eLli.ll-

keli..;lled ved at tage den i':cemkomne beg .....cillJ om }'rednin6 af di:.;se 1)ar-

tier til :C'ølge, .:30111 u.e pUåg<.:;ldende Aredlers relativt l:inge .:ltorrelse

i vO-sentlig Grad rnaa forringe de ølwnollliste 00 and1'e SCl.61ige Betwnlce-

li~Lader veu. ut unu.to.ge dell! fra Jen pla.nm_ssiz,e Hu<.,;st.

I lienholLl til d0t ani'øri,;e vil J.e OI,t11anu.lede.tl.realer i l.leHor

af Frednin;slovens § 5 v~re at freJe sadledes aL Je bevares uforan-

drede i deres nuv~rende iil~Land.

.b'orsaavid t der, Bom af l~aturfredll1n;;si'orenincien ansøgt af Re-

geringen Ulaatte blive ne,lsat en K.O/,Illlis..:iontil .0r0fLelse <..tfde su-rlige

Forhold ved de nordsj",llandske ~tatBskove og UdarLejdelse af en ny

Dril' Lsplan for dis se, finder lkvnet de t nu turligt o. t b0grænse GylLliglle-

den af den saaledt:'s foreskrevne lo'redLlil1b, indtil cm saau.an ny .JJrifts-

pLm er tilvejebr·agt.

Blllleli; lJelJl("l.·kes, u t der ikhe under l! orllan<llinberne om den

foreliggenu.e 3ag e.:. fremkoJlllllell nO,~en l'aas tand om Fastsu;;ttels e af en

Brstatning {ar mulig Forringelse ~r Statsskovv~sene~s Indtægt af det

heromhandlede ~kovLlistrikt I..lller forelagt NdJvnet nosen vplysning til

Beregning ar en saada.n Erstatnin,;,. og a t der derfor i le}:e bliver 1'elle

om 'l'ilkendegi velse heraf.
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T h i e r a g t e s:

De oven olJu.andlede .iJevoh.snin6er af bamle Bø~e i Hye t ,jkov

og Nørre Skov bor indLil viJere freQe~, sUaledes ~t de ~evares ufor-

undrede i deres nuv,~rel1de _'ilstuild.

J olm ~'il1Sell.
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