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F'1rhandlingsprotok'11lenfor Fredning~n:"'3vnetfor Præstø Amtsraadskreds

Aar 1948 den 10.Januar blev paa Dommerkontoret i Store-Heddinge
.af Formanden for Fredningsn~vnet f1retaget

Sagen J.Nr. 1/1947. Spørgsmaal om Fredning af Skovholm
paa Matr.Nr. 3d Vindbyholtt Roholte
S'1gn.

Sagen optogest og Kendelsen Bilag 27 afsagdes saalydende;
, K e n d e l s e.
1 For N~vnet er rejst Spørgsmaal om Fredning af den paa Matr.

, I, r. 3d Vindbyholtt Roholte Sogn, værende Skovholm, tilhørende
~~iniraardejer Valdemar Andersen af Vindbyh~lt.~;~~i~anmarks Naturfredningsf'1rening har anmodet nm, at Fredningen
,~fj;~ommer tll at gaa ud paa følgende; Arealet skal s~edse holdes bevnkset
,:',;f:j,l ed Løvtræ, og Bevoksningen skal af æstetiske Grunde nverholdes saa

'l?" ~ m'~~~~ ænge som muligt. HU6st og Kultur maa kun udføres efter Tilladelse af
,' ... '): .......~
{~10~aturfredningsn~vnet og under Tilsyn af en af dette gl)dkendt F0rstmand.

1 ~i:...,t:l -,!.

"~}$l ed Nyplantning og Hugst skal søges fremelsket Træer af i landskabelig
~ ~o~r.':'1'c1
,Fi?i~~;enseende dekl)rativ Virkning. Driften af Skwen kan iøvrigt ske efter

,. ~~_": ~..-..l

"r;,:~{:; lmindelige forstlige Principper. Almenheden har ikke Adgang til Skoven. It:~1 Ejeren har protesteret m~d Fredningen og forlanger 'i Til-
,;':>: ' : ælde af dennes Gennemførelse elltErstatning paa 15uuu Kr.
~\/: Ifølge Skøde tinGlyst 20/5 1926 er Skoven paa ca. 5 Skp.

~ ;';~~:"and. Den bestaar ude lukleendeaf Løvskov, og bland t I'rd3ernef,')refindes
~(}d!n Del stqre Ege-, Elme- I)g.~sketræer. Ejeren anser Sk·wholmen for at
;~;l)ære Fredskov. Statens Tilsyraførende med de private Sknve i Præstø
\ar",'~~~':mt anser ligeledes Skovholmen for at være Fredsk'w •
... ~·I

J i--:-. p" Skovholmen er ved sin f:rieBeliggenhed i Landskabet af
'" t,....._ .....-.J: :~' tor skønhedsmæssig Værdi og falder gnd t ind i Landskabet. Skovholmenl·e~r\igger tæt ved Amtslandevejen fra Fakse til Præstø, saaledes Clt
.. \\~",,\••• --:, l

: o',;';;:';' ange Trafikanter kan gl13de sie;nver ;:;k'wholmenssmukke Silhuet.
t Jn;:.~·t:v.,

~~':;~~~~om Følge heraf finder Nævnet, at Sk wh01men i Henh0ld til § 1 i Lov
t 1f"""t~~~~~~m Naturfredning Nr. 14u af 7.Maj 1937 vil være at undergive en vis

. x~.t'..i:
}~~.redning, nemlig saaledes, at Arealet steQse skal holdes bevokset med
tl??:lq,'Løvtræ,og at de nllværende 5 største Egetræer ikke ffiaaf'eIdes,under:::;ra-

vest topskæres eIl~r paa anden Maade direkte eller indirekte udsættes
for en Behandling, som kan føre til Træernes Ødelæggelse eller
Forringelse. N:.evnetkan tillade Ejeren at fjerne et eller flere af de
nævnte 5 Egetræer, mod at et tilsvarende Antal Egetræer undergives
Fredningen i Stedet f0r de Tr~er, som tillådes fjernede. Saadan Til-
ladelse vil dog ikke kunne f0rventes meddelt, før Erstatningstræerne har
opnaaet en passende Størrelse. Iøvrigt vil Sk0ven kunne drives efter
almindelige f,rstlige Principper, hV0rved bem~rkes, at Arealet maa
antages at være undergivet Fredsk0vpligt. Almenheden har ikke Ad-
gang til Arealet.

I Erstatning vil der være at yde nxvnte Ejer ?00 Kr., hvilket
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Beløb udredes med Halvdelen af Præstø Amtsf0nd 0g Halvdelen af
Statskassen. Ingen Del af Erstatningen vil være at udbetale til
Panthaverne, da disse ikke har givet Møde under Sagen.

Kendelsen vil være at tinglyse som Hæftelse pas Ejendommen
med Pri0ritet f1rud for Pantegæld, hV0rved bemærkes, at Matr.Nr.
3d i F0rening med Matr.Nr. 2a, 3a og l7a ibd. udgør et Landbrug KIr
1.

Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds har Pa~taleret.
T h i b e s t e roroe s;
Ff"JrnævnteSk'wh0lm bør fredes S'lm f'1ranbestemt.
Der ydes Ejeren, Gaardejer Vald. Andersen af Vindbyholt, ;Z~C~

en Erstatning paa 50u Kr., hVf"JrafHalvdelen udredes af PrÆstø ~~~~~~
Arotsfond og Halvdelen af Statskassen. ", ~11

Fredningsnævnet f'1rPræstø Arotsraadskreds har Paataleret. 1:~~
Hay-Schmid t. A.P.Hansen. Pe ter Kristensen. JI.;?:;:·:~. :.~~....;
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I' REG. NR. //JtJ

U d s k r i f t--------------------af
OVERFREDNINGSNÆ~i8TS KENDEISESPROTOYOL.------------------------------------------

Aar 1948, den 2l.oktober, afsagde overfredningsnævnet paa
gr1mdla8 af mundtlig og skrift lig votering fØ'lgende

kendelse
i sagen nr. 80011+8 vedr ørende frednin~ of en skovholm pea ejen-
dommen matr.nr. 3d af Vindbyholt, Roholte Sogn.

nen af fredningsnævnet for Præstø' A~tsraadskreds den 10.januar
1948 afsagte kendelse er saalydende:

"For Nævnet er rejst SpørgsmsF let om Fredning af den paa
Matr.Nr. 3d Vindbyholt, Roholte Sogn værende Skovholm, tilhørende
Gaardejer Vald. Andersen af Vindbyholt.

Danmarks Naturfredningsforening her enmodet om, et Fredningen
kommer til at gaa ud paa fø1.8ende: Arealet skal stedse holdes
bevokset med Løvtræ, og Bevoksningen skal af æstetiske Grunde...
overholdes saalænge som muligt. Hugst og Kultur maa k'n udføres
efter Tilladelse af Naturfredningsnævnet og under Tilsyn af en af
dette godkendt Forstmand. Ved Nyplantning og Hugst skel søges
fremelsket Træer af i landskal)el1g Henseende dekorativ Virkning.
Driften ef Skoven kan iøvrigt ske efter almindelige forstlige
Prlnvipper. Almenheden har ikke Adgang til Skoven.

Ejeren har protesteret mod Frednin~n og forlanger i Til-
. .

fælde af dennes Gennemførelse en Erstatning pe.a 15000 Kr.
ifølge SkØde tinglyst 20/5 1926 er Skoven pea eB. 5 Skp.

~nd. Den bestaar udelukkende af Løvskov og bla ndt Træerne fore-
findes en Del store Ege-, Elme- og Asketræer. Ejeren enser
Skovholmen for at være Fredskov. Statens Tilsynsførenrte med de
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privete Skove 1 Præstø Amt anser ligeledes Skovholmen for at være
Fredskov.

Skovholmen er ved sin frie Beliggenhed i Landskabet ef stor
skønhedsmæssig Værdi og falder godt ind i Landskaret. Skovholmen
ligger tæt ved Amtslandevejen fra Fakse til Præstø, sa9ledes et
mange Trafikanter kan glæde sig over Skovnolmens smukke Silhuet.
Som ~ølge heraf finder NæNnet, et Skovholmen i Henhold til § l i
Lov 'om Naturfredning Nr. 140 af 7.Maj 1937 vfl være at undergive
en vis ,Fredning, nemiig saaledes, at Arealet stedse skal holdes
bevokset med Løvtræ, og at de nuværende 5 største Egetræer ikke
maa fældes, undergraves, topskæres eller paa anden Maade direkte -,

\;

eller indirekte udsætte s for en Behandling. som kan.føre ti 1 Træ~ '1~"Y ~

ernes ~delæggelse eller Forringelse. NÆWnet kan tillade Ejeren at : ,
l
Ifjerne et eller flere af de nævnte 5 Egetræer, mod at et ttlsva- ,

rende Antal Egetræer unnergi ves Fredn1n gen i Stedet for de Træer, ..'

~ ~I~'"_"
f
l
I
!

som tillades fjernede. seadan Tilladelse vil dog ikke kunne forveø-
tes meddelt, før Erstatnin~stræerne har opnaaet en passende Stør-
relse. løvrigt vil Skoven kunne drives efter almindelig forstlige
Principper, hvorved hemærkes, at,Arealet maa antages at være under-
givet Fredskovspligt. Almenheden har ikke Adgang til Arealet.

,.J"-
o I ,

I:
I Erstatning vil der være at ~de næNnte Ejer 500 Kr., hvilke~

BelØb udredes med Halvdelen af Præstø Amtsfond og Halvdelen af
statskassen. Ingen Del af Erstatningen vil være at udbetale til
panthaverne, da disse ikke har givet Møtle under sag~n.

Kendelsen vil var'eat tinglyse som Hæftelse paa Ejendommen mea
Prioritet forud for Pantegæld, hvorved bemærkes. at Matr.Nr. 3d
i Forening men Matr.Nr. 28, 3a og l7a lbd. udgør et Landbrug

'I'

Kl. I.

Ft'efiningsnæNnetfor Præstø Arntsraaoskreds har paeteleret."
Kendelsen er indanke t for overfrenninBsnævnet af ejeren af den

ommeldte skovholm, gaardejer Vald.Andersen med psestand om tilken-
delse af højere erstatning.

Ove rfrednlngsnævnet har den 14. september 1948 be's1.gtiget
stedet og forlandlet med ejeren. som fastholdt et erstatnings-
krav paa ikke under 3000. kr.
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Overfredningsnævnet finder ikke, at der er tilstrækkelig be-
grundelse for en fredning af den omhandlede skovholm, der er helig-
gende i ~t skovrigt landskab, og hvis træbestand i nogen grad er
beskyt t.etved skovlovens ba stemmel ser.

T h i b e s t e m m e 6:
Den ef fredn1n8snævnet for Præstø emtsra8dskre~s den lO.januar

1948 afsegte kende lse vedrørende fredning ef en skovholm peR ejen-
dommen matr.nr. 3d ef Vlndbyholt, Roholte sogn, ophæves.

P.o.v.
Poul Andersen.
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