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tl'handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds.

Aar 1925 den 27. m:arts Em. Kl. 2 afhold tes rJøde paa Raadhuset
i Sorø, hvor da foretoges den under 15. August f.A. paabegyndte Sag
i Anledning af en projekteret Sænkning af Vandstanden i Tuel Sø.

I.:ødtvar Formanden, Dommer Baller, Sorø, Gaardejer Amtsraads-
K. Jørgensen, 3userup, samt de tre kommunale Repræsentanter,

Parcellist H.E.Skov, Pedersborg, Lærer J. Christiansen, ~uldby og
Liagdalene Lauridsen, Sorø Landsogn.

Der fremlagdes under Litra V en Erklæring af 16. ds. fra
Professor A. Lutken, København, denne Skrivelse oplæstes, og fandt

ikke Anledning til at fremskaffe yderligere Oplysninger i
Sagen. ilerefter afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

Da den projekterede Sænkning med 0,85 m af Vandstanden i Tuel
Sø ikke skønnes i nævneværdig Grad at ville forringe Søens Ejendomme-
lighed og Naturskønhed samt da det stedfindende Tilløb af Spildevand
til Søen efter indhentet sagkyndig Udtalelse ikke formenes at ville
skade Vandet i Søen, naar Vandstanden sænkes som anført, bestemmes:

Den af Sorø Akademi begærede Fredning af Tuel Sø, saaledes
at dens nuværende Tilstand bevares, kan ikke tages til Følge.

I.Iødethævet.
V. Baller K. Jørgensen liagdalene Lauridsen

J. Christiansen H.E.Skov
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REG. NR. /~3
UDSKRIFT

af //

Overfredningsnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotok01.

Aar 1926 den 6. Juli afsagde Overfredningsn~vnet paa Grund-
lag af den skriftli8e Votering følgende

K e n d e l s e

i Jagen angaaende .l!'redningaf 'fuel 3ø.
Den i denne Sag af Predningsn&vnet for Sorø Arotsraadskreds

den 27. Marts 1925 afsagte Kendelse er af Justitsministeriet i Over-
ensstemme1se med derom af Undervisnin83ministeriet frensat Begæring
forelagt Overfredningsmwnet i Henhold til § 14, 2. Stk. i Lov Nl'. 245
af 8. Maj 1917 om Naturfredning.

Overfredningsnævnet har ved et den 22. Illarts1926 afholdt
Aastedsmøde gjort sig bekend t med de stedlige r'orhold, og paa et
derefter med de interesserede Parter afholdt Møde, er der givet disse
Lejlighed til at gøre Bede for deres Standpunkter.

Overfredningsnævnet har fremdeles søgt at tilvejebringe nær-
mere Oplysning angaaende forskellige i Forbindelse med Fredningen
rejste Spørgsmaal.

Fra Bestyreren af Universitetets ferskvandsbiologiske Labora-
torium, Professor, Dr. l)hi1. IVesenberg-Lund har Overfredningsnævnet
indhentet en Udtalelse vedrørende Søens biologiske Forhold.

Enuvidere har Overfredningsntt:vnetved Henvendelse til Pro-
fessor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole C.L.Feilberg under-
søgt Muligheden af en Afvanding af de vandlidende Jorder omkring Søen
paa anden Maade end ved en 3ænkning af Vandstanden i denne. Efter
denne Undersøgelse maa det imidlertid antages, at en-for alle de vand-
lidende Jorder tilfredsstillende Afvanding ikke vil kunne naaes paa
anden Maade end ved Gennemførelsen af den projekterede Sænkning af
Søen.

Bndclig har Overfredningsn~vnet, da det efter det for Over-
fredningsnlkvnet oplyste, maa antages, at der under de nuværende For-

Sted
hold finder en ~\orurening/af Vandet i fuel Sø i ikke ringe Grad
som Følge af Tilløbet fra Flomgrøften, der optager ikke blot Spilde-
vand fra den østlige Del af Sorø By, men ogsaa Afløbet fra Sorø Svine-
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slagteri i en i hvert Fald mangelfuldt renset Tilstand, rettet en
Henvendelse til de interesserede Parter om saa vidt muligt at søge
disse Mangler afhju1pne, idet de foruden at frembyde sanitær Fare til-
lige i nogen Grad forringer de Naturforhold, hvis Bevaring er en af
Naturfrednin8sinstitutionernes Opgave. 3aadanne ~orhand1inger er der-
efter ogsaa indledede, men Overfredninesnavnet har dog ikke ment a
burde udsætte sin Afgørelse, til Jet enJe1ige Resultat
ligger.

Efter hvad der saa1edes i det hele foreligger
ningsn~vnet, kan Jet ikke antase~, &t den projekterede
Tuel Sø med 0,85 m vil afdække en saa stor Del af Jø~lnden eller f
mindske Søens Vandspejl i en saadan Grad, at Søens Naturskønhed
ved forringes i noeen v~sentlig Grad. Da derhos Søens Flora
og Fauna efter det oplyste næppe kan siges at v~re af væsentlig
Interesse i naturvidenskabelig IIenseende, medens det vil betyde e
meget væsentlig økonomisk Vinding; at der ved Søens Sænkning som
jekteret vil kunne indvinde s et stort Areal til Dyrkning, mener O
fredningsnævnet ikke - selvom det i og for sig vilde v~re ønskel
om 3øens Vandstand kunde bevares uforandret - at burde tilsidesæt
de meget betydelige økonomiske Interesser, der for Lodsejerne kny
sig til en 3ænkning af Søens Vandstand.

Under Hensyn hertil vil Fredningsnævnets Kendelse v~re a
stadfæste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af FredninGsnævnet for 30rø Amtsraadskreds den 27. Marts

+925 afsagte Kendelse stadfæstes.
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