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Aar 1946 den l3.April Kt. 14 sammentraadte Fredningsnævnet
paa Hovedgaarden Raunstrup, Matr.Nr. liBaunstrup Hovedgaard, Herlufmagle ~ogn, og Sc Træløse, Skelby Sogn. Nævnet bestod af rormanden,
Dommer Hay-Schrfiidtaf store Heddinge, Landstingsmand A.PJ'iansen af
Lendemarke som valgt af Pr~stø Amtsraad, Førstelærer Carl Jørgensen af
Herlufmag1e som valgt af Herlufmagle 30gneraad og Gaardejer Peter
Olsen af Ulstrup som valgt af Skelby Sogneraad.
Der foretoges :
J.Nr. 6/1946.
Spørgsmaal om Fredning af Lindeall~Anlæggene paa Raunstrup og af et Area
omkring Raunstrup Sø.
Der,fremlagdes:
A. Skrivelse af IS.Marts 1946 fra Danmarks Naturfredningsforening,
indeholdende Beg~ring om Fredning.
B. Skrivelse af 19. s.M. fra NÆvnet til Sogneraadsformand Kristen
Larsen af Herlufmagle med dennes Paategningsskrivelse af 20. s.M.
C. Do. af 27 ~.M. fra Danmarks Naturfredningsforening indeholdende
Fredningsønskerne.
D. Tingbogsattest.
iS. Skrivelse af 30.Marts 1946 fra Statsti1synet med de private Skove
i Prct:støAmt.
F. Indkaldelse indleveret til Forkyndelse i H. t. Rp1. § 163 a-d.
G. H. og l. ~ Afleveringsattester. .
K. Postbevis •
L. Skrivelse af S.April 1946 fra Præstø Amtsraad om, at Amtsra~dsmedle
Th. Larsen af Ulstrup skal repr~senter~ Amtsraadet.
Kammerherreinde Ho~den-Rønnenkamp og Hr. Howden-Rønnenkamp
Wejdling var mødt.
Forpagter Perch Møller var mødt.
Ringsted Bank gav ikke Møde.
For Præstø Amtsraad m0dte fornævnte Th. Larsen.
For Herlufmagle Sogneraad mødte Formanden Gaardejer Kristen
Larsen af Herlufmagle og Gaardejer Peter Jacobsen af Torpe samt
Tømrer .Lourits Hansen af Spragelslille.
For Skelby Sogneraad mødte Gaardejer Johs.Hansen af Ulstrup.
Fo~ Danmarks Naturfredningsforening mødte Lektor Ferdinand.
For Statstilsynet med private Skove i Pr~stø Amt mødte Skovride
N. Lorenzen.
Parken med Lindeall!erne blev besigtiget. Det drejer sig om
4 Allåer i Retning Nord-Syd og 3 All!er i Retning 0st-Vest. I All~erne
er en D~l Kastanietr~er.
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Det oplystes, at alle All~erne ligger paa Matr.Nr. 11 Raunstrup Hovedgaard, Herlufmagle Sogn.
Paa Matr.Nr. 8e 1ræløse, Skelby Sogn, forefindes omkring
Raunstrup Sø et BÆlte med Egegrupper og Krat. Ejerne tilbød paa
Forslag af Lektor Ferdinand en Fredning ogsaa af dette Matrikulsnummer
gaaende ud paa, at den nuv,-erendeTilstand
bevares" herunder at de
.
nuværende Træarter bevares og ikke maa erstattes af andre Træarter,
f. Eks. rlaaletræer, uden Nævnets
Samtykke,
som ogsaa kræves til enhver
.
,
B~rthug~t: Almenheden har ikJee Adgang til Arealet.
Med
Hensyn til Matr.Nr. 11 Raunstrup Hovedgaard, Herlufmagle
(
,Sogn, tilbødes en Fredni~g af følgende Indhold vedrørende Lindeall~erne:
Saalænge Træerne er friske, maa de ingensinde f~ldes uden
Fredningsn:Bvnets Samtykke eller udsættes for en Behandling,
der kan
..
Pi
føre til deres Ødelæggelse. Ved Fjernelse af udgaaede eller syge
H
Træer skal Efterplantning finde Sted, saafremt V~kstbetingelserne
Æ~ maatte V,Ere til Stede. Eventuelle Ud6ravninger ved Vejforbedring
V
eller lign. skal foretacies med største Skaans~mhed. TopB~æring,eller
Sted efter forud indhentet
Tilladelse
.
.
T Besk,sring iøvrigt maa kun finde
fra .,.Tilsynet med de private Skove i Præstø
. . Amt.
. I Parken ..maa der
ingensinde
opføres Bebyggelse
.
.., af nogen Art. Vedligeholdelsen,af'de
fredede Træer foregaar efter Aftale med fornævnte Statstilsyn. Naar
.
..
..'
Kastanietr~erne maatte blive tjenlige til F~ldning, skal:der nyplantes Lindetræer, saafremt Vækstbetingelserne herfor,er til Stede.
Almenheden har ikke Adgang til Parken.
,
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Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Pr~stø Amtsraads,~
.
'
\
kreds med Hensyn til beege Fredninger.
..
.
.
Hverken Ejeren eller ~orpagteren kræver Erstat~ing~f9r
Fredningerne.
Tinglysning tillades •
J
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Gudrun Howden-Rønnenkamp.
Bent ,Vejdling.

K.Pereh Møller.

Fredningsnævnet modtog Tilbudene og Overensko~st om Fredningen
er saaledes hermed indgaaet.
" .
Sagen sluttet.
Mødet h:clvet.
,
,
Hay-Sehmidt.
A.P.Hansen.
Peter Olsen.
,C.Wlll. JørgenSel
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leerne på matr.nr. l! Raunstrup Rovedgaard, Herlufmagle sogn, ophæve~ •
•

,

,,1U.f

f""' .................

.:iIJ

.....

..."..-·~'r'mr

n·_~!t"'

.. ,J..~~..........................""'~

..... ~,.

__

~_~æ!"'=~

__

.

I overensstemmelse hermed begæree fornævnte overenskomst lyst 8/5 1946
med påtegning lyst 11/10 1951 aflyst, for sA vidt ang~r matr.nr. li
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Fredningen vedrørende matr.nr. 8e Træløse, Skelby sogn, er
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Dispensationer i perioden:

'

.

•

08-10-1951 - 28-04-1958

REG. NR.

li Ra~strup

,/t:).2.j/

Nsturfredningsnævnet

hovedgaard,

stø amtsradskreds,

Herluf sogn.

merkontoret

for Præadr. dom-

i Store-Heddinge.

P a a t e g n i n g

e

I·

e

e

paa overenskomst, angaaende fredning af lindeallerne
li Raunstrup hovedgaard, mellem naturfredningsnævnet
amtsraadskreds

og ejeren af nævnte

matr.nr.,

paa matr. nr.
for Præstø

tinglyst

den B.maj

1946.
Ved en den 8/10 19~1 foretagen besigtigelse tillod n2vnet,
at indtil halvdelen af lindetrBerne i de fredede alleer blev fældet af
nensyn

til, at de resterende

bere levetid.

træer herved vil formodes

De tr~er, Bom bkal f~l~es, ~eetem~es

at faa læn-

af tIlsynet

med

de private skove i Pr~stø amt.
Den til enhver tid v:Brende ejer af ejendom.Jen er forpligtet
til at for3tage hel eller delvis efterplantning af nye lindetræer
paa forlangende af fredningsn~vnet
klæring af tilsynet.
Fredningsnævnet
H:ay-Schmidt.

efter dettes forudindhentede
for Præstø amtsraadskreds,

JohsXristoffersen.
TiltrEdes som ejer:
Bent IVejdling.

den 8/10 1951
C.Jill Jørgensen.

er-
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af
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for naturfredningsnwvnet

for Præstø amtsrådskreds.

Ar 1958 den 28. april kl. 14 mødte naturfredningsnævnet
amtsrådskreds

for Præstø

- bestående af dom:Ler E. Schouenborg af Stege som suppleant for

formanden, amtsrådsmedlem

Harly Maul af Hjertebjerg

som valgt af Præstø amts·

råd og installatør Oscar Petersen af Gelsted som suppleant for det kommunevalgte medlem for Herlufmagle

sogn - ved Raunstrup.

Der foretoges:
j .nr.54/1957

Spørgsmål om ophwvelse af fredning af lindealleer på
matr.nr. li Raunstrup Hovedgaard,

Herlufmagle

sogn.

jfr. sag 6/1946.
Der fremlagdes:
l. andragende af 19/11 1957 fra cand.jur. B.Wejdling,

Raunstrup, om ophævel-

se af fredningen af lindealleerne.
2. genpart af skrivelse af 26.s.m. til Danmarks Naturfredningsforening.
3. genpart af skrivelse af 14/2 1958 til samme.
4. skrivelse af 18/3 1958 fra samme, hvorefter foreningen ikke vil modsætte
sig, at andragendet imødekornmes.
5. afskrift af erklæring af 24/2 1958 fra professor C.Th. Sørensen.
6. skrivelse af 20/3 1958 til Herlufmagle

sogneråd med dettes påtegning af

29·s.m.
7. udskrift af nwvnets protokol indeholdende

fredningsbestemmelserne.

8. afskrift af n~vnets påtegning af 8/10 1951 på fredningsoverenskomst.

9. indkaldelse.
10-15. afleveringsattester.
N~~nets fornævnte medlemmer var mødt. - Installatør Petersen OplystE
at det ordinære kommunevalgte

medlem var forhindret i at møde.

For Præstø amtsråd mødte amtsvejinspektør
fforHerlufmagle

aI1.,~.m,:I

7().7

;{r

Fiseher Rasmussen.

sogneråd mødte sognerådsformand

Chr. Larsen.

2.

Ejeren cand.jur. Bent Wejdling var mødt.
For Statens tilsynsførende
Lorenzen, mødte forstkandidat

med de private skove, skovrider Nis

Rasmusen.

Danmarks Naturfredningsforening

og dennes lokalkomite var ikke

repraJsenteret•
.I!'ormanden
bemærkede,

at lokalkomiteens formand, skovrider Ingvor-

sen, telefonisk har meddelt, at lokalkomiteen intet har at indvende mod,
at fredningen af alleerne ophæves.
Alleerne besigtigedes

og fandtes at være i dårlig vedligeholdt

stand.
Der forhandledes derefter om sagen.
De fremlagte dokumenter oplæstes.
Forstkandidat

Rasmusen oplyste, at der på ejendommen matr.nr. li

Raunstrup Hovedgaard allerede hviler fredskovpligt.
Sognerådsformand

Chr. Larsen, bemærkede, at Herlufmagle kommune

ikke vil bidr~ge til vedligeholdelsen
holdt sig til sin erklæring
Amtsvejinspektør

af al~rne,

og at sognerådet hen-

(bilag 6).

Fischer Rasmussen erklærede, at amtsrådet intet

havde mod ophævelsen af fredningen UIlder hensyn til , at der påhviler ejendommen fredskovpligt.
Ejeren pointerede, at det af økonomiske grunde er uomgængeligt
fornødent for ham at få fredningen hævet, dels da han ikke er i stand ti
at vedligeholde

alleerne, og dels da han er nødt til i et vist omfang at

udnytte arealet, idet han tilføjer, at det ikke er hans tanke at rydde
samtlige alleer.
Installatør Petersen fandt det af historiske og skønhedsmessige
grunde ønskeligt, at alleerne i hve~ald

i

det væsentlige bevares.

Dommer Schouenborg og amtsmed.Lem Maul vandt, at fredningen som
nedenfor anført bør ophæves.
Installatør Petersen fastholdt sit synspunkt, men ville efter omstændighederne ikke afgive stemme mod nævnets flertal.
Der afsagdes s~lydende
K e n d e l s e :
Under hensyn til det i Danmarks Naturfredningsforenings
sor C.Th.Sørensens

og profes.

erkl~ringer anførte, l1erunder alleernes faktiske til

3.
stand og den omstændighed,

at disse ikke er tilgængelige for almenheden,

fandt nævnet, at der ikke er økonomisk grundlag for eller tilstrækkelig
interesse for almenheden i at fredningen opretholdes, hvorfor denne vil
v~re at ophæve i det begært e omfang.
T h i

b

e s t e m m e s :

Den for naturfredningsn~vnct

den 13. april 1946 indgåede overens-

komst om fredning af alleerne på matr.nr. li Raunstrup Hovedgaard, Herlufmagle sogn, ophæves.
E.Schouenborg.

Harly Haul.

Oscar Petersen.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
E.Schouenborg.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

den 3.maj
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