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F'1rhcn,::lings~r'1tf)::f)l3 fr)r F:cednin,'sn3vl13t flr S'1rø Amt

KJNDELS"E
afsa ,;t c1 en 8. l,l::t,ber 1~48.

Ved skrivelse af 23/4 1947 har D' n~arks naturfredniDJsflr:
ondrccet ,~, at Tam'8en '13 det vest harflr belig!enJe 8real ~0d Suserup
f-redes, s&lGdes ."ltder gives f 'rbu1 m,d bebY0gelse '),::?; m'ld f::eldning af
da p2 ~mrcdet vær~nJe bevlks ni~gQr S8~t m'ld udretning eller r8gulering
af Sus;....ens løb gennem arer:let. -P'lrslaGe t ',mfat+ede 'lD'indelis f lruden
are~118r i Vester BI''by by, Br~by s')c3n, '-3 3userup by, I,ynge so:.;n,
+illi60 matr. flr. Ic N..BsbY~1·11m~hvedgb.rd, Næsby sr')gn,men efter at d:;t
var blevet '1~lyst, at ejerinden af N..esbyh1lm h,ved3~rdælv patænkte en
fredning af bl.a. matr.nr. lc, N~sbyhnlm h1vedg8rd ud3ik sid:tn~vLte
Jlatr.nr. af frednin0,3pl::Jnen, der herefter l{un ,)mfatter parceller i
S 'lrø amt.

~L:;vnetfi!lder, flt en fredning sf herisyn til arealets skøn-
hed r')guber~rthed bør 'mfatte matr.nr. 13b, 13m, 4a, 4c, 14a, 14b, 15a,
16a, 16d, 17a 8e, 5n 0g lSd, Vest::r Br'lby by, Br'lby sqJ;n, ~atr.nr.
3f, 3e og 3b semt den del af rr:atr.nr.\2a Suserup by, Lynge s0gn, der
li;~er syd f'lr den pct ridset viste markvej. :J di2se lre~ler !TId d2r
ixke f,r?t8~es bebyg6else eller ~pstilles bld~r '1g skure, li3es1m der
ikke mG. f 1ret 3~es n 'gen f0ranstBl tnin8, derullder udgravning - b 'r.J-get
fra t3rvegrovning - dal' kan bevirke n 'gen ætidring i den nuv~r nda
tilstand eller i SusLens naturlige løb 'g v8ndstand. '~s~er m~ ikke
')pstilles uden tillade Ise af fredningsn~,;vnet f'1r S 'lrø amt. De 13vtr·'I)er,
derQnder krstbev'ksning, der findes på 2realet fredes lig31edes, s~-
ledes nt de ikke m1:if~ldes eller beslc~res uden YLevnets s13:nty'(ke.I den
Pb matr.nr. 3f Suserup by, IYil~e s~~n verende sk'vh'lm, ma der kun f~-
reto~eG hUGst ef~er uJvisning af state~s tilsyn med de private sk1ve
i Snr3 amt, hv'rh,s ·~il-;::la."tningskal sl{e '11edI,0vtr::'3er.T)en på :natr.
nr. 15d 'Tester Dr'l~Y beli~g nde ba~ke md bgplentes med n~19træ8r,
li,;~s 1m det er en -eelvflJlg~, at det fredede areal ma dyrkes S'lm hidtil.
Det tillades l'dsejerne i Er~by til fælles afbeny~telGe at 0pstille et
skur til en n~8ynsm3nd fl)r kreaturern9, hvilket skur ik~e ma v~re '11e~e
end 3 x 4 m og 2'4 m i hø jden. Det skal anbringes pe en af n :vnet g')d-
kendt plads, liges~m n~vnet skal g0dkende dets udseende 'lg farve.
Der åbnes 31menheden ndcang til f~rdsel 1ver ffietr.nr. 3b Suserup til
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Aar 1950, den l. februar, afsagde overfredningsnJ3vuet paa gr'und-

lag af mundtlig og skriftlig votering følGende
k e n d e l s e

i sagen nr. 856/48 vedrørende fredning af Tamosen m.v. ved Tystrup sø•
Den af fredningsnævnet for Sorø amt den 8. oktober 1948 afsagte

kendelse er saalydende:
"Ved skrivelse af 23/4 1947 har Danmarks Naturfredningoforening

andraget om, at Tamosen og let vest herfor belie~ende areal mod Suse-
r-upfredes, sualedes at der gives forbud mod bebyggelse og mod f~ldning
af de pau omraadet v~rende bevoksninger samt mod udretning eller regu-
lering af Susaaens løb gennem arealet. Forslaget omfattede oprindelig
foruden arealer i Vester bro by by, Broby sogn t og Suser'up By, Lynge

'~ sogn, tillige matr. nr. le.Næsbyh0lm hovedgaard, N~sby sogn, men efter
at det var blevet oplyst, at ejerinden af Næsbyholm hovedgaard selv
p,3.at~nkteen fredning af bl. a. matl-. nr. le Næsbyholm hovedgaard, udgik
eidstn':€vutematr. nr. af fredningsplanen, der hereftel" kun omfatter
parceller i Sorø amt.

Da der pad det den 5/8 1947 afholdte aastedsmøde fremkom mange
protester fra lodsejerne mod fredningsplanens gennemførelse i den fore-
liggende skikkel~e, og da nævnet ckønnede, at fredningsplanen var mere
omfuttende end nødvendig af hensyn til det tilsigtede formaal, beslut-
tede n~vnet at indskr~nke fredningsplanen til kun at omfatte en del

tt arealer beliggende i nærheden ~f Susaaen og Tystrup S~.
\ J

Den saaledes ændred_e plan har været forelagt Danmar'ks Naturfred-
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ningsforening, der har udtalt, at m&n fru'foreningens side principalt
maa fastholde den oprindelige fredningspnustand, men at man, saafremt
økonomiske grunde tvinger til en indskrænkning af denne, i princippet
kan tiltræde det af n~vnet stillede forslag, hvorved de i landzkabelig
og naturvidenskabelig henseende mest værdifulde omraader sikres, idet
det dog paapeges, at der i alle tilfælde bør søges gennemført en fred-
ning af de dele af matr. nr. 3b og 2a Suserup by, der lieger mellem
markvejen o~ søen, idet disse omraader er mest byggemodne, og derved
etaer i fare for at blive udstykket og bebygget.

Nævnet afholdt den 25/6 1948 et nyt aastedsmøde og forhandlede
med de interesserede parter.

Nævnet finder, at en fredning af hensyn til arealets skønhed og
uberørthed bør omfatte matr. nr. 13b, 13m, 4a, 40, 14a, 14b, 15a, 16a,
16d, 17a, Se, 5n og lSd, Vester Broby by, Broby sogn, matr. nr. 3f, 3e
oG 3b samt den del af matr. nr. 2a Suserup by, Lynge sogn, der liegtH'
Dyd for den pau ridset viste ffiarkvej.Fad disse arealer maa der ikke
fOl'etages bebyggelse eller ops tilles boder og skure, ligesom der ikke
maa foretages nogen foranstaltning, derunder udgravning - bortset fra
tørvegr&.vning - der kan bevirke nogen ,endring i den nuværende tilstand
eller i Susaaens naturlige løb og vandstand. Master m~n ikke opstilles
uden tilladelse af fredningsn'.Evnetfor Sorø amt. De L:~vt:r"æer,derundel'
kratbevoksning, der findes paa arealet fredes ligeledes, saaledes at
de ikke maa fældes eller beskæres uden n~vnets samtykke. I den pna
matr. nr. 3f Suserup by, LJTnge soen, v~-erendeckovholm, maa der kun
foretages hugst efter udvisning af statens tilsyn med de private skove
i Sorø amt, hvorhos tilplantning skal nke med 10vtl"æer. Den paa matr.
nr. l5d Vester Broby belicgende bakke maa beplantes med naaletræer,
ligesom det er en selvfølge, at det frodede areal maa dyrkes som hid-
til. Det tillades lodsejerne i Broby til f:Elles afbenyttelse at opstil-
le et skur til en opsynsmand fol' kreaturerne, hvilket 0kur ikke mua
v~:eremere end 3 x 4 m og 21/2 m i højden. Det skal anbringes paa en af
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nævnet godkendt plads, ligGsom nævnet rkal godkende dets udseende og
farve. Der nabnea almenheden adcang til færdsel over matr. nr. 3b
Sunerup til søbr'edden ad en af ejeren anvist sti og ret til at færdes
lnnf,S søbredden ob langs Susaaen pa~ de fredede arealer i en afst~nd
af indtil 10 m fra søen eller auen. Lodsejerne ekal hD.ve ret til at
meddele tilladelse til teltslag11ing paa a.er(:Jsgl'unde.

Under sagen er der nedlagt følgende paaetande:
Landmand Aksel Graves Jeppesen har krævet erstatnin~ for eventuelt

byggeforbud med hensyn til matr. nr. 8e Vester Broby.
Fhv. gdr. JenG Chrietian Damslund, Vibevej 2, S01'Ø,har forbe-

holdt sig ret til at bygge 2 sommerhuse paR matr. nr. 14a Ve8ter Bro-
by og til at udvide et eksisterende hus.

Ejeren af matr. nr. l5a Vester Broby, Niels Laurits Nielsen, har
fOl beholdt sig at beplante den pua ejendommen v~rende bakke med naalu-
tr::eer'.

Gdr'. Hans Chr. Hansen har som ejer af matr. nr. 17a Vester Bl.'oby
forbeholdt sig at bygge et hus til en opsynsmand til kl"eaturerne.

Møller Thv. Frederiksen, Suserupgaarden, har erkl-nret, at han
intet har at erindre imod, at folk f~rdes langs strandkanten paa matr.
nl'. 3b og 2a Suserup, mod at der anbringes stenter ved de forskellige
lcd. Han har forlangt en erstatning paa 5.000 kr. for fledning af
~realerne syd for markvej en.

Gdr. Herman Jensen, lhederikskilde, har for fredning af en skov-
holm bestaaende af go a 100 større tr~er P~Q matr. nr. 3f Suserup for-
beholdt sig en erstatning pas 3.500 kr.

Af det areal, der skannoo at burde fredes, ligeer en ~tor del
i~denfor en afstand af 300 m fra n~rmeste skov, og da en bebyg~elAe
her i forvejen ikke kan finde sted uden ciispensation fr~ naturfred-
ningslovens § 25, stk. 2, hvilken dispelLsation ikke vil kunne forven-
tes meddelt, sk0unes udgifterne ved en fredning ikke at stan i misfor-
hold til, hvad der opua~s hel'ved. De omraader, der ligger indenfor en
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affit,;md af 300 m fra skov er vist paa vodh'J'Jftedeaf lan<1inspektør V1;:m

Deurs udarbejdede rids, paa hvilket ejendommens arealer tillige er
angivet i ha.

Med hensyn ti.l erstatn.in[~erne vil uer være at l'orholde som neden-
for'n:lH'mCrebestemt, hvorved bemærkes, at ejerne af matl'. nr. 13b, 13m,

4a samt l6d Vester Broby har f'r~faldet krav om erstatnlng, og at ejer-
no af matr. nr. 4c og 14b slYlf-3tdsikke har fromsat kr~lV om Grstatnin€~.II

Fredninz,sD'l;)vnetl:H;stcmr;;crherefter:
"Matr. NT. 13b, 13m, 4a, 4c, l4a, 14b, I5a, 16a, 16d, 17a, 8e,

5n og l8d Vester Broby by, ~roby soen, samt mutr. nl". 3f, 38, 3b, oe
den del af ma tI'.nr. 20. Sus erup by, L~mro ~;ogn, d er liCcor syd f'or
den pao. ridcet viste markvBj, fr~des sa31edes som ovenfor nErmere be-
~·temt.

For fredning, fErdselsret m.m. till~gge~ der følgende erstatnin-
gel':

Lanomand Aksel Graves Jeppesen, Lynge, fjQm eje:r-!=J.f matr'. nr. 8e
Vester Broby, 490 kr.

Gdr. Jens Olav Da~slund ae Jens Chr. Damslund som ejere af matr.
nr. 14a, Ve8ter Broby, 540 kr •

Niels Laurits Nielpen, Broby, som ejer nf matr. nr. 151.3., Vester
Bro by, 4- 50 lrr'.

Gdr. Jene Chr. Jensen, Broby, som ejer fif matr. nr. 161.3. Vester
Broby 420 kr. Af erstatningen vil efter derom ~f finqn~ffiini8teriet
ned.lagt p8.3.stand200 kr. V13re at indbetale til finannministeriet som
afdrag pa~ ekstraordinBrt bYL~ingsi8tand8ættelseslaan.

Hans Chr. Hansen, f30rn ejer af matr. nr. 171.3.Vestf)1"BY'oby 300 kro.

Landmand Johannes Christian Larsen, Broby, som ejor af matr. nr.
l8d og 5n, Vester Broby, 1.030 kr. Af erstatningen vil o~ter derom af

~- mure::cHans Christian Lar~)en, Broby, nedlagt pc:.astandGOO k::r'.v:'P.reb.t
indbetale til denne son: ekstraordinært 8.fdrat':paD. denYlo8 pantebrev,
sto~ct 9.000 kr.



Møller Thv. Frederiksen, Suserupgunrdon, Bom eje~ ~f jen frodede
del af mat:c. nr. 2a samt 3b Suoerup 5000 kr.

Proprietær Johan Herman Jenoen, Frederikskilde, som ejer af
mutr. nr. 3e og 3f Suserup by og d.en pE.n :Jf v:Brende nkovholm, der efter
det oplyste er fredskov, 3.)00 kr. Af eretutninzen vil efter derom af
ove~formynderiet nedlagt paastund 2.000 kr. VEre at inabetule til
dettes udenbys afdelings almindelige Kasse Dom ekctrQordinært afdrag

~ pua dettes pantebrev, stort 60.000 kr.

•e
•

I medfør af naturfredningslovens § 17, Atk. 2, bestemmes det, at
2/3 af den samlede erstatning 11.730 kr. vil v~re at udrede af stnts-
kassen og 1/3 af Sorø amtsfond •

Der tillægges fredningsnævnet for So1'0 amt og Danmarks Naturfred-
ningsforening paa taleret efter denne l:endelse."

Kendelsen er forelaGt overfredningsn:ev-net i medfør :Lfnaturf:ced-
ningzlovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket uf folketingsmand
Jens Chr. Jensen-Eroby og møller Th. ?rederikssn.

Overfredningsnævnet har den 10. september f.a. ourigtiget de om-
handlede arealer og fOlhandlet med de ankende lodsejere og Budre i
sagen interesserede.

• Overf:r'edninGflnævnetman. V.:Breenigt med fredningon'Bvnet i, at de
af kendelsen omfattede arealer er af betydeIie land skn.belig værdi, og

at en bebygJelse paa dette sted vil v~re 8ærdeles uheldig. Da imidler-•• tid den overvejende del af arealerne 118ger indenfor 300 m frn skov,
og :t en væsentlig bebygeelse indenfoT denne afBtnnd ikke allerede fin-
des, vil bebyggelse af disse nrealer kun kunne Dke med frcdningf;nævnets
tilladelse, jfr. naturfredningslovens § 25, 2. stk.

En sandan tilladelse vil ,;fter overfredningsnævnotR oprettelse
ikke blive givet, og man finder derfor ikke tilstr~kkelig ~yu~d til at
paul:Bgge arealerne fr(1dningsoervitut. ]!'redningsJ1-evuetf.\kendelse vil

tt)herefter være at ophæve.
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Den af fr6dningon~vnet for Sorø amt den 8. oktober 1948 afsagte
kendelsE; vedrørende frcdnine af Tamosen m.v. ved Tystrup sø oph::eves•
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