
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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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Aar 1925 Lørdag den 17. Oktober Em. Kl. 3r4 holdt Natur-
fredningsnævnet for Holbæk Amt: Birkedommer Brendstrup, Nykøbing Sj. I

Amtsraadsmedlem Kr. Jensen, Kollekolle, og Læge C. Madsen af Ruds-
Vedby By og Sogn Møde paa nedennævnte Sted, hvor da foretoges:

Nr. 10-1919. Kullebjerg Enerishøj.
Forligsmøde afholdtes i Fortsættelse af Prøvelsesmøderne

3. Juni 1919 og 26. September 1925.
For Ejeren af Conradineslyst Grev Otto Moltke Nørager mødte

Skovrider Reck, der meddelte, at han af Grev Moltke var anmodet
om ~~' give Møde og oplyste, at Stedet er en Del af Matr. Nr. 3a
Conradineslyst og e~ Hovedgaardsjord. Han tilføjer, at Conradines-
lyst. er et særskilt Gods, hvad Nørager ligeledes er.

Man enedes om at begrænse Fredningen til det nævnte Højde-
drag paa ca. 4 Tdr. Land, der mod Nordvest begrænses af et Vand-
drag, mod Nordøst af en Lavning, paa hvis Nordøstside findes en
Række Træer og mod Sydøst af'et lavtliggende moseagtigt Terræn og
mod Sydvest af Lavningen Nordøst for Kullebjerg.

Fredningen begrænses til, at det er forbudt at opføre Huse
eller Skure af en hvilkensomhelst Art paa det fredede Terræn.

Endvidere forbydes det at fjærne Enebærbuskene, naar disse
efter Af~ale med Læge Madsen paa Naturfredningsnævnets Vegne er
udhuggede inden l. April 1926. Dog bliver de ogsaa fremtidig at
undergive forstmæssig Behandling, saaledes at Krattets Skønhed be-

Ivares. Der maa ikke ske nogen væsentlig Ændring af Forholdet mellem

. ,,

det beplantede og det til Græs udlagte Areal.
Det til Græs udlagte Areal maa kun benyttes til Græsning og I

ikke til Opdyrkning eller Be~plantning.
IDe til ~tendyssen hørende Sten maa ikke fjernes fra Stedet og

det lSamme gælder de paa Arealet værende Kampesten. ' ·1

~ Den idag vedtagne Fredning bliver naar Ejeren har giv~t s~; 'j
j

Tilslutning, uden Erstatning til og uden Udgift for denne at t1nglæ~
se som Servitut paa Matr. Nr. 3a af Conradineslyst Ruds-Vedby
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Sogn.
Oplæst. Vedtaget.
S~ovrider Reck bemærkede, at han intet havde at indvende mod

den Ordning, som jo imidlertid maatte forelæp,ges Grev Moltke til .
Afgørelse.

Poul Reck.

fremt den tiltrwdJs af Ejeren.

l!"'redningsnævnettil traad te i Henhold t11 Nuturfredning s
Nr. 245 af 8. tllaj1917 § 7-1-2 denne forligsmwssige AfGørelse,

.l3rendstrup Kr. Jensen C. iliadsen
1~1ødethåJvet.

Foranstaaende LilLr~d0s.
Nørager, den 24. OkLober 1925.

Otto Moltke
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