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K e n d e l s e

afsagt den 21. December 1936.

øst for Sorø Købstad ligger i Retning Nord-Syd et 2 km langt
Engdrag kaldet Flommen; det er begrænset mod øst af Skov og i det
væsentlige af Skov mod Vest. I fordums rid, da Sorø laa paa en ø,
var Engen en Søarm mellem ~orø Sø og fuel Sø. Nu optages den nordlig-
ste Del og den sydligste af Hovedlandeveje, medens den midterste Del
af den tørlagte Bng stadig henligger som en Idyl, dog gennemskaaret i
øst-Vest paa 3 Steder, nemlig: l. af en Sti, kaldet Flomstien, med
ringe og kun gaaende eller cyklende F~rdsel, 2. af en Jernbanevold meå
Jernbane med lokal tildels ophørt Trafik, 3. af en Vej, Fægangsvejen,
der i sin Tid tjente til Drift af Kreaturer fra Byen til ,Byens Mar-
ker, og som nu ligger stille hen.

Til en haardt tiltrængt Forøgelse af den elektriske Strømfor-
syning af Byen Frederiksberg, som ligger sydøst for Flommen og som hal
Forbindelse med Sydøstsjællands Blektricitets Aktieselskab i Haslev
har dette Selskab nu projekteret en ny Forsyningsledning, der som Luf1
ledning med Spænding af 10 kV skulde føres hen over det meste af Flom-
engen i Retning Nord-Syd, nemlig i en Længde af ca. 1380 Meter. Hver
af Ledningens Master skulde bestaa af en Enkeltpæl, dog ved Jernbane-
volden af en Krydsmast paa hver ~ide.

,
Sorø Akademi, der ejer l!'lommen,har imidlertid ved Akademiet~

Skovvæsens l. Distrikt modsat sig Anvendelsen af Luftledning, fordi
en saadan vil skæmme Landskabet, som Akademiet ønsker at bevare ufor-
andret. Skovv~senet har rettet Henvendelse til ~redningsnævnet med
Paastand om at lHektrici tetsværkets Projekt nægtes Fremme.

Fredningsnævnet kan efter Besigtigelse af Flommen give Akade.
miet Medhold i sin Opfattelse af, at en Stangrække maa antages at vil:
skæmme Flommen med Skovbryn, hvis Larakter netop er den rene, af en-

hver civilisatorisk Foreteelse - fraset Jernbanevolden - uberørte



og blide Naturskønhed, i S~rdeleshed naar Landskabet iagttages fra Fw-

gangsvejen.
Elektricitetsselskabets Projekt er imidlertid blevet støttet

af det ved Lov Nr. 169 af ll. Maj 1935 oprettede Elektricitetsraad
bl.a. med Henvisning til, at t~erprisen for Jordkabel i Forhold t~l
Luftledning andrager 9 Kr. 50 0re pr. Meter og vil for den heromh~i~

\,,*,,\1-lede ~trækning over Flommen andrage mindst 10.000 Kr. Og da Elektri~;
..... 1

citetsraadet ikke tillader at Højspændings-Luftledninger trækkes tSPts
t <4

offentlig Vej og derfor tvinger saadanne Ledninger ind over Marker •
o.lign., mener Fredningsnævnet at ganske særlige Grunde maa forel~~!e1: ",{
for at hindre saadanne Ledninger, der tjener Almenhedens Forsyning mea

,
Elektricitet paa billigst mulig Maade og til hvis Anlæg over frem~'~

\ .,
Ejendom der ved Loven af ll. Maj 1935 er givet Adgang til Espropr~~

tion. fJJ
Akademiet har nu paa sin Side anført, at Flommen bestan~tk<;. ~~

• dhar været behandlet som fredet Terræn og at Akademiet derfor i væsen~
.' lf

lig Grad har givet Afkald paa økonomisk Udnyttelse af Terrænet. Og 'I
denne med (indirekte) Offer forbundne Fredningsbestræbels~ mener ~red~

",' "ningsnævnet at burde anerkende og respektere saa langt som Almenhd- !
: :~

dens Interesse heri kan paavlses, jfr. Fr~dningslovens § l Stk. l: ~
'f'1''\Og da nu AIJfienhedens?ærden saa at sige udelukkende sker ad

,
da 2 Linjer, Flomstien og Eægangan, mener Nævnet, at det er Naturb11-;
lederne, saaledes som de ses fra disse 2 Linjer, Nævnet bør Sig~f-~I
v~rne om. Herefter og med Bemærkning, at Flommen er angivet at hive f

~ ,tI,~atr.Nr. lf og lac af ->laglille By og Sogn, dog at en mindre DelhJ' ,

·l":A,~"~::"'tt
l'~fl!'

~;}\"';Fredning for Højspændings-Luftledninger paa Flommen paa-l~:'<~

wnatrikuleret under Lynge By og Sogn, træffer Nævnet følgende
Beslutning:

bydes:
A. for et Bælte, der ligger indenfor en Afstand af 400 Meter

syd for Fægangsvejen,
B. for et Bælte, der indenfor en Afstand af 290 Meter lig-

ger nord og nordøst for Flomstien,
C. for det Bælte, der ligger mellem 110mstien og Banevejen,

dog saaledes, at Fredningsnævnet kan samtykke i delvis Frigivelse,
D. for det Bllilte,der ligger imellem fornævnte Bælter A.



og B. (ca. 400 ro i Retning Nord-Syd) saavidt at en eventuel Stang-
række skal rykkes saa nær til det østre Skovbryn, som elektro-drifts-
roæssigt forsvarligt, efter Angivende ca. 25 m, og desuden efter nær-
mere Sanktion af Fredningsnævnet.

Fribert J. Christia.nsen Søren Hansen


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



