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REG. NR. ~3
~~r30~U D S K R I F T

af
Forhandling~protokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 4.Maj Eftermiddag Kl.3 indfandt Fredningsnævnet for
Sorø Amtsraadskreds;'nemlig det af Sorø Amt valgte Medlem, Gdr.Søren
Hansen, Ørslevunderskov, og det af Vigersted Sogneraad valgte Medlem,
Gdr. Jørgen Nielsen, Ortved, med Formanden, Dommer Borum,Slagelse, sig
i Vigerslev Sogn i Anledning af en fra Godset "Svenstrup" til Nævnet
rettet Henvendelse angaaende

Sammen med Gdr.J.P.Jacobsen, var mødt Højesteretssagfører, Dr.juri

det paatænkte Anlæg af en Destruktionsan-
stalt i Vigersted Sogn.

Der fremlagdes:
. . . . . .
Formanden bemærkede, at Svenstrup Gods og Gdr. J.P.Jacobsen,Ørsted

som Formand for det af en Del Slagterier nedsatte Udvalg til Opførelse
af en Destruktionsanstalt var tilsa6t til Mødet.

For Svenstrup Gods mødte Godsforvalter Lundsgaard Petersen.
Gdr. J.P.Jacobsen var mødt og oplyste, at han giver Møde for

Selskabet Kødfoderfabrikken "Sjælland", A.m.b.A.
Sammen med Godsforvalter Lundsgaard Petersen var mødt Højesterets-

sagfører Teist, København, og Skovrider Holten-Andersen, Svenstrup.

Hartvig Jacobsen; København, og Ingeniør, cand.polyt. Madsen, København
Den til Anlæg af Kødfoderfabrikken (Destruktionsanstalten) udpegedl

lads, en Parcel af Matr.Nr.6~ af Ortved By, paavistes og beaigtigedes.
Arealet er beliggende op til den sydlige Grænse for Ortvedskov,

est for den vestligste til denne SkOV fra Landevejen Ringsted-Roskilde
ørende offentlige Bivej.

Højesteretssagfører Teist, maatte for Svenstrup Gods fastholde, at
Spørgsmaalet om, hvorvidt det kunde tillades at anlægge den paatænkte
Fabrik paa detærtil udpegede, nu paaviste Sted, maatte henhøre under
Fredningsn~vnets Omraade, nemlig under Hensyn til, at et Anlæg som det
paatænkte maatte forventes at ville medføre Ulemper (ilde Lugt o.l.)
for den Almenhed, for hvilken den lige op til det udpegede Byggested
liggende Ortvedskov staar aaben, og maatte under Hensyh til Almenhedens
Interesse 1, at Skoven stadig kan bevares som et tiltrækkende Udflugts_



•

sted, derhos paastaa, at Fredningsnævnet afsiger Kendelse om, at det
paat~nkte Anlæg ikke kan tillades.

Højesteretssagfører, Dr.juris Hartvig Jacobsen maatte for Sel-
skabet Kødfabrikken "Sjælland't anse Spørgsmaalet om Fabrikkens Anlæg
som liggende uden for Nævnets Kompetence.

. Han maatte derfor nedlægge Paastand paa, at Nævnet afsiger
om, at intet skal foretages fra Nævnets Side i Anledning af den fra
WSvenstrup" fremkomne Henvendelse.

Subsidiært maatte Højesteretssagføreren gøre gældende,
Almeninteresse vilde blive krænket ved Fabrikkens
sete Sted og specielt ingen til den til Byggepladsen
knyttet Almeninteresse. Han bemærkede herved, at han
at Skoven stod aaben for Almenheden, eller at Skoven
menheden, men han maatte bestride, at Almenhedens Benyttelse af
ven paa nogen Maade vilde blive generet, endsige hindret ved
tænkte Fabrikanlæg og dettesBenyttelse.
og dreven saaledes, at der saa godt som ikke vilde resultere Ulempe
i Retning af Lugt, usundt og stinkende Afløb o.s.v. Han dokumentere
i denne Forbindelse, at Fabriksanlægets ånbringelse paa det udpege
Sted var godkendt af Sundhedsautoriteterne (Amtslægen og Sogneraade
ligesom selvfølgelig Veterinærmyndighedernes Sanktion var eller vil

. blive indhentet.
Da saavidt var passeret, begav Nævnets Medlemmer sig til Medl

af Nævnet Gdr. Jg.Nielsens Bopæl i Ortved for at affatte Protokol o
det passerede, medens de øvr~ge mødte tog bort.

Efter at have forhandlet Sagen, afsagde Nævnet saalydende
K e n d elI s e:

Da Nævnet, saaledes som dets Kompetence er bestemt ved
lovens §§ l og 5, ikke finder, at det forelagte Spørgsmaal henhører ~~~~
under Nævnets Afgørelse,

e r a g t e s :
Der bliver intet at foretage i Anledning af den til Nævnet fra

I

Svenstrup Gods rettede Henvendelse.
Borum Søren Hansen Jørgen Nielsen

Sagen sluttet.
Borum Søren Hansen Jørgen Nielsen

. . . . . . . .
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