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Overfredningsn~vnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1932 den 12. Haj afsagde Overfredningsn':f:vnetpaa Grund-
lag af den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen angaaende Fredning af den paa ~atr. Nr. 243 af ~kelskør
Købstads I!urkjorder beligGende sBakald te "hiøllebakke".

Den af Fredningsn~vnet for ~orø Amtsraadskreds den 17. Au-
gust 1931 i denne Sag afsagt e Kendelse er indanket for Overfrednings-
n;cvnet af G~ardejer Hems Clir. Hansen som b:jer af Matr. Nr. 243 af
Skelskør Købstads t.1c-lrkjorder,hvorhos Kendelsen i Medfør af Naturfred·
nineslovens § 16 er forelagt Overfredningsnævnet af Frednings-
ni:l:;vnet.

Under Sa~ens BehandlinG for ()verfredningsn~vnet har man for-
søgt at opnaa en mindeUg Overenskomst med .Djeren angaaende den Er-
statninc;, der mautte tilkomme ham for den paa~"",ldendel"rednints
Gennemførelse. Da det imijlertid ikke lykkedes at tilvejebrinbe
nogen Ordning i ·saa Henseende, og da Overfredningsnævnet iøvrigt
har kunnet tiltrwde de i .b'rednin6snlf.vnetsKendelse anførte Betragt-
nincer, har 3agen været forelagt den i Henhold til Lov Nr. 523
af 15. December 1922 nedsatte Taksationskommission, der har fastsat
den Bjeren tilkommende Erstatning til 1100 Kr. tilligemed Renter
5% p.a. fra den 17. August 1931 til Betaling sker.

Efter det saaledes foreliggende vil Fredningsnwvnets
Kendelse Vi:l:;reHt stadfæste, dog at den Guardejer HHns Christia!l
Hansen tillagte Erstatning fastsættes til 1100 Kr. tilligemed Renter
som ovenfor anført.

~ h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsn~vnet for ~orø Amtsraadskreds den 17. Au-

gust 1931 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af den paa Matr. Nr.
243 af .3L.elskørKøbstads Markj order beliGgende saakald te "MøllebCikke"
stadfwstes, dog at der i Erstatning for Fredning tillwgges Ejeren,

i·



Gaardejer Christian Hansen, et Beløb af 1100 Kr. tilligemed Renter
5,~ p.a. fra den 17. August 1931 til Betaling sker, hvilket Beløb
vil være at udrede med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af
Skelsk0r Kommunes Kasse, jfr. Naturfredningslovens § 13, l. Stk.
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UDSKRIFT REG. NR. 3)/
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I IS -.JIaf
Forhandlingsprotokollen for Frednin~snævnet for ;;)orøAmtsraadskreds

Åar 1931 den 17. August :B'm.Klo 10 indfandt Fredningsnævnet
for Sorø Amtsraadskreds bestaaende af l,t'ormanden])ommer Baller, .sorø,
det af i:)orøAmisraad valgte [':iedlemI1nardejer :3øren Hansen af 0rslev-
underskov, og det for Jkelskør Købstad valgte Uedlem, ~ømrermester
Hansen af Skel skør sig paa Haadhuset i Skelskør for at foretage
}'orretning i Anledning af en fremsat Begæring om, at Møllebakken maa

::, l

blive fredet.

Ja0en blev optaget og afsagdes i samme strax saalydende
K e n d e l s e .

Under nærv~rende Sag har Jkelskør Byraad fremsat Begæring
om, at den paa Matr. Nr. 243 af Jkelskør Købstads Markjorder liggende
Høj "r-løllebakken"kaldet, mna blive fredet, og at der maa blive
skaffet Tilgangsvej til Højen. Byraadet har henvist til, at "r,lølle-
bakken" er et yndet Sted at spadsere til, ikke alene for Byens Borge-
re, men ogsaa for mange Turister, idet der fra Højen haves en vidt-
rækkende Udsigt over Byen og dens Omegn med Sejlløbet fra Storebælt
ind til Havnen, samt over selve Bæltet og de i samme liggende Øer,
Agersø og Omø.

Ejeren af Ejendommen Matr. Nr. 243 af Skelskør Købstads
H1arkjorder, Gaardejer Hans Christian Hansen, dersteds, har proteste-
ret mod, at Højen fredes. Hun har hidtil tilladt Adgang til Højen,
men modsætter sig, litdette bliver en Rettighed for Offentligheden.

Under 11ensyn til uen store Betydning "Møllebakken" har i
landskabelig Henseende, samt til at hverken væsentlige eller beretti-
gede Interesser for Ejeren findes at blive tilsidesatte ved en Fred-
ning af Højen, bestemmer Nævnet, at den pua Matr. Nr. 243 af ~kel-
skør Købstads Markjorder beliggende Høj "Møllebakken" kaldet, skal
bevares i dens nuv~rende 3kikkelse og fredes saaledes, at der ikke ma,
graves i den, ejheller bygges eller plantes paa den, hvorhos derB
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skal gives Almenheden Het til at opholde sig paa Højen. Adgangen
til Højen sikres ad en l m bred Gangsti udgaaende fra den offent-
lige Vej "Kirkestien" i 3kellet mellem r/laLr.Nr. 243 og 242 af
Skelskør Købstads Markjorder, førende mod Syd, men paa Watr. Nr.
243 til udfor Møllebakken og derefter i vestlig Retning til denne i
Skellet mellem r,latr.Nr. 243 og 204 sammesteds, ligeledes paa Matr •

•Nr. 243, hvilken Gangsti nu forefindes, og som Ejeren af Matr. Nr.!
243 vil have at bevare oG vedligeholde.

Der findes at burde "l;ill!tggesEjeren fornævnte Hans C·'·'Ii":'
stian Hansen for "hløllebakkensll Fredning og for hans Pligt til at ;
skaffe Adgun~svej til Højen, en Erstatning af 1000 Kr., der udrede~

I l'lJledHalvdelen af Statskassen og med Halvdelen af Jkelskør Kommune. :
Der er ikke af Panthaverne i Ejendommen nedlagt

stand paa Andel i den tilkendte Erstatning.
r
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T h i b e s t e m m e s . " ~

Den paa Ejendommen Matr. Nr. 243 af Skelskør Købstads
Markjorder beliggende Høj "Møllebakken" kaldet, med Adgangsvej
til samme vil være at frede, som foran bestemt.

I Erstatning til Ejeren, Gaardejer Hans Chr. Hansen at
Skelskør Købstads Markjorder betales 1000 Kr., der udredes med
Halvdelen af Statskassen og IJledHalvdelen af Jkelskør Kommune.

Sagen sluttet.

V. Baller Søren Hansen R. Hansen
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