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Aar 1941 den 16. Oktober afsagde Fredningsnævnet for
Holbæk Amtsraadskreds saalydende

K e n d e l 's e :
I Skrivelse af 25. August 1938 meddelte Danmarks Natur-

fredningsforening, at der var foregaaet en skaanselsløs Hugst i
den under Dragsholm Hovedgaard hørende Skov "Fruerlunden", idet
der var fældet ca. 20 store Bøge samt en mægtig Eg, og Foreningen
anmodede i den Anledning om, at der i Henhold til Naturfrednings-
lovens § 9, Stk. 2, maatte blive nedlagt foreløbigt Forbud mod
yderligere Hugst over for Dragsholms Ejer, Godsejer J. F. Bøttger,
der først 1'0rnylig havde købt Bjendommen.

Foreningen meddelte endvidere, at den samtidig havde
rettet en ~orespørgsel til Landbrugsministeriet om, hvorvidt Hug-
sten - der var sket i Salgsøjemed - havde fundet Sted me'd Ministe-
riets Billigelse.

Denne Forespørgsel besvarede Ministeriet i Skrivelse af
14. September 1938 saaledes: ••••• "at den tilsynsførende med de
private Skove i Holbæk Amt har tilskrevet Ministeriet, at det
drejer sig om et Parti af Skoven paa ca. 15 ha, som har en Bevoks-
ning af gammel Bøg, 300 Aar eller mere, iblandet jævnaldrende Eg
og andre Løvtræer samt enkelte Naaletræer. Dette Parti har af tid-
ligere Ejere været behandlet som Lystskov, og skønt det er i syn-
ligt Forfald, er det bevaret paa Grund af sin landskabelige Skøn-
hed. Den tilsynsførende har ved Skovtilsynet i afvigte Efteraar,
omend modstræbende, illiget, at del'i Vinteren 1937/38 paabegynd-
tes en Foryngelse af l ha, idet den tilsynsførende samtidig har
foreholdt Ejeren Bevoksningens Skønhed og Værdi for Ejendommen; men
mod hans Forestilling om den fuldkommen urentable Udnyttelse af
dette Areal har Skovrideren ikke ment at have Hjemmel i Skovloven
til at forbyde, at en .I!'oryngelsepaabegynd tes".

Efter at Nævnets Formand den 14. November 1938 havde af-
holdt et orienterende Møde med Parterne, udarbejdedes der af Na-



• turfredningsforeningens særlige sagkyndige i ]'orstsager, kgl. Skovri-
der Martensen-Larsen i ~'orbindelse med Godsejer Bøttgers Tillidsmand,
Skovrider H. Muus, Fakse, en Hugst- og Kulturplan for den resterende
Del af den periode, i hvilken Skoven er under Tilsyn i Henhold til
Skovlovens § 11, og en Beskrivel~e af de i æstetisk Henseende særlig
værdifulde Træer, omfattende 2 Ege, 4 Bøge og l Ædelgran.

Denne lIugstplan er godkendt af Landbrugsministeriets
førende, kgl. Skovrider Vestergaard.

Endvidere er udarbejdet og under Sagen som Bilag G.
en Situationsplan over Skoven, til
lagt som Bilag H.) og Beskrivelsen (fremlagt

Naturfredningsforeningen har nedlagt
ren tilpligtes at overholde Hugstplanen og at frede de i Beskrive
anførte 7 Tru-er.

Godsejer Bøttger qar erklæret sig villig til at efterk
Paastanden, dog kun mod, at der tilkendes ham en

Idet Nævnet skønner, at det paa Grund af
og Beliggenhed har væsentlig Betydning for Almenheden, at en
gennemføres i Overensstemmelse med Naturfredningsforeningens
vil denne vwre ut tage til Følge.

N~vnet kan vel ikke give Bjeren
ham noget nævneværdigt økonomisk Tab
se, idet det maa anses for at v~re i
alt væsentligt administreres i Overensstemmelse med
da der dog i nogen Grad paalægges ham et udover det almindelige
syn rækkende Baand paa hans Handlefrihed, findes der at burde
ges ham en Erstatning, hvis Størrelse fastsættes til 500 Kr.,
redes af Statskassen og Holbæk Amts Kommunes Kasse med Halvdelen

Da der ikke fra Panthavere eller andre er fremsat Krav om An-
del i Erstatningsbeløbet, vil dette kunne udbetales til Ejeren.

Paataleretten tillægges Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt
og Danmarks Naturfredningsforening, hver for sig eller i Forening.

T h i b e s t e m m e s :
Gpdsejer Johan Frederik Bøttger bør som Ejer af den under

Dragsholm Hovedgaard, tiiatr.Nr. la, ld og le Dragsholm Hovedgaard,
Faarevejle Sogn, hørende Skov "Fruerlunden" respe~tere den ovennævnte
som Bilag H. fremlagte Hugst- og Kulturplan.B
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De i Bilag l. beskrevne 7 Træer skal fredes, saaledes at
Træerne ingensinde maa fældes, topskæres, undergraves eller paa
anden Maade udsættes for en Behandling, der kan føre til Træernes
3delæggelse eller Forringelse.

Der tillægges Godsejer Bøttger en Erstatning paa 500 Kr.,
der udredes af Statskassen og Holbæk Amts Kommunes Kasse, hver med
Halvdelen.

Paataleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt
og Danmarks Naturfredningsforening, hver for sig eller i Forening.

sign. J. Sørensen 1'.Larsen L. Aasklint
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Naturfredn1nr~snævnet for Holbæk Amt.

Aar 1941 den Ib' Oktober ~l. y~ blev paa ~ommerkQnto~et 1
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T h i b e B t e rn m e o : i:1
_________________________ 1'1
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Godse jer Johan E'rederik Bøttger bør s~m Ejer af den under "I
Dr3~sholm Hovedgo.ard. lIiatr.Nr. l !l. l 1. og l Å Dragsholm HovodgaarlA. ·H

• - I

Paarevejle ::>ogn. hørende Skov "Fruerlunden" reopektere den ovennævnte~
- fsom .IUlsg H. fremlagte Hugst- og 4ulturplan. ,_

~\ '

Holbæk i ::iaGen vedrørende

E'rcdnin~en al' rr.l<'ruorlunuen"

fremlagt og afaagt saalydende , , r

Kendelae:

De i .i:lUng l. beskrevne 7 Træer akal fredes. Baa~edeB :at Træ.::, , . t-
erne ingensinde mas fælt:e~. topskæres • undergraves eller paa l:Ulden Maai'
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L.

de udsættes for eh Behandling. der kan føre til Træernes Ødelmcgelae I:

eller Forringelse. ~

.. ', Der t111æ~ge!" (~odBejl'r ~øttBe" en .r;retatning pan 500 4r ~

.",. d.r udr.d •• ar S•••• k..... og .olbæk Am'. ~o~ .... g••••• O•• r ::d ..;;. ~

Hal vde le n. . ' . 1:1

Paato.leretten tllkolDJDer Natur1:redningsDævnet f~r HOlbæk·A.aa~o·o::ri
~JI '.', ,I F. v, AJ nr. 22 MRS: 1978 I··,' j' i
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.....arko Ifaturfredn1ngsforen1n~. hve r for oig e ller i l!'orening.
J. ~øren6en. P. Larson. L. Ansklint.

Det fremlagte ~11ag H. er saalydende: ~I
I

nFre~l~;t 8/10 1941.
Nat ur1:rodningsnævnet

.tor Holbæk Amt.
J. Sørensen.

Hu~st- & Kulturplan

!2!.
Fruerlund under Drar.sholm

1940/47.

.,
'!

, I

Afd. Areal 'l'ræart Alder Vedmasse Ao.rl.Udh. Hovedskovn. Kultur
toS· pr·9a• toS· pr·sa. til 1~47

ha.ha. m m m ID ID

l a 2.3 .fi'orsk.L. 50-100 3.50 150 250 l Randen:Eg

e 50 8
Grupper:Ask

b 0·4 2.7 Birk 15 20 3
2 a 0.3 Forsk.L. 115 380 2 7

b 1.9 Bøg 100-150 440 2'0 lo .5
o o., Ubcvoks. Eg "

d 0.2 2.7 Bør, 45 lo 50 l 5 . ri, 1.0 1.0 Bøp, 150-200 '85 '~5 '00 BØP; ':1

'4 0.9 0.9 Hødp.;ran 2-' li~~UJ\i'5 a l.' l!'orsk.L. 70-100 125 _ 95 75 Bøg m.LærlcØ""-,!
b o.b 1.9 Ubcvokc. Hød.p.;ran .'

6 0.8 0.8 Rødgran 4 li
~\ '

_7 2.1 2.1 Sitka 7 I

8 a o.b Hvidel 12 4 7
b 0.3 li(lel~ran 40 75 250 :.> l~ "
o 0.6 Eg l.?-40 '5 bo , .5 I <.'
d 0.8 2.' Bør;,F.L. 120-200 410 510 l~o Lærk i Grupp" '1'

9 2.0 2.0 Bør~ 120-200 845 420 12 6 ,-,

lo a 1.3 Bøg 100-150 6'5 490 8 6 , '

• "~ I 1~~4.~~~II .~. I I. j. ~ •• ~. ~ •• l l •••••••.• 1.·4 ••••••

., ,
. . . . ~. . "

11 0.8 0.8 l:lcllg 100-1)1) 290 '3bo .5 6 f·· :I
, 'I

I

12 a 1.'3 13øg 100-200 55~ 450 u G ' .\
Gran '30-50 25 2 .?ie b 0.'1 jj0~ 100-200 250 3bo 4 b , I'

o 1.0 3.0 Ubevoks. • '.1,

P'B 0.7 l"orsk.L. 35 lQ5 l~o 7 lo ~l!,:'
. b 0.3 Bøg 45 40 125 2 7 . il

o 0.3 Ea 2 i'"
b 8 lo i :[:

d- 0.8 2.1 l"orslc.L. 45 180 225
'.:14 1.2 n2 Forsk.L, ~0-50 180 150- 8 7 • I,

:111
',.lalt J'I 25,2 5070 200 90 775 J i''I

m3 I';'
Aarl1g Gennamhugn1ng: 90 ' ,t ~I

'11'
: ~. I

n Hovedskovn1ng:110 " "t
I ~l

~3
j ~'

lalt : 200 1 • l-
I' "o 'u'

" ,f, . (. 'I-------- " *
.l' \. J"~Det fremlagte .lillae l. er eaalydende: '_o

t.'.,: i J
"Fremla~t li/lo 1941 l ;> ~ \

~ ;~ I

Naturfredn1n~6nævnet for Holbæk Amt. .j ~(\
.. • ',)t

1"°'
, '. J. Sørensen. l ,i"i- , I~'--' .1>, 'l- ...... _ .. __ .. .1 ", H
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BeDkrlvo1Do af æstetiak Værdil'u1do 'fræer 1 ~'ruerlund. _----------------------------------------------------
Dlnm.: 104 om. Højde: 20 m •

Jo'ritstaaende, sund med bred, lav Krone •
Dlam.: 126 om. Højde: 25 m.
Sundt Ydre men hul. Skæv Stamme oe Krone.
Dlam: 108. Højde 23 m.
"Hæneebøg". Lavstammet med laVt bred hængende Krone (Krone-
diam. 2b m.). Sund.
Diam: 75 om. Højde: ltl m.
"Blodbøg". Lav, bred Krone. Sund •

I
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1. Ædeleran.

Dh'll.: 145 cm. Højde~ 33 m.

2,. llØf..

1. Bøe.

Sund i Størstedelen af Kronen. Stammen ret med Grene fra
4 m. over Jorden.
Diam: 112 0:0. Højde: ?5 :0.

Sund, Luv, bred Krone (Kronediam.: 10 m).
Dlam.: 13'> om. HøJde: 2b m.
NOGenlunde sund. Stammen deler siG 3 m oppe i 6 Stammer.
som iGen Grener sie- Dtærkt. Stor, nOGet opkneben Krone. I.

I

De enkelt" ~ræer er ved deres Nummer anrørt paa Situat10ns-:
planen. II

Bilag H. og l. bekræftes. Det fremlagte Kort, ~11ag G., over det
Higtigheden af ~~strakt-Udskrirten og at de tremlagte

'"t
l,
f

fredede Omraade med de fredede Træer indtegnet med sort Farve er
vedhæftet Udskriften, der begæres tinglyst paa Matr.Nr. 1 !. l !
og 1 ~ Dragsholm Hovedgaard, ~aarevej1e ~ogn. ~D Ting1ysn1ngsgen-
part at ~ortet, ~i1ag ~., vedlægges.

S f V-Z : .z I&!,

Naturtredningsnævnet tor holbæk Amt, den 22/10 1941.
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