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Fredning i Fyn s amt. \2.ee.oo

Lokalitet: Vester Skern1nge præstegårdsskov

Kommune: Egebj erg

Sogn :Vester Skern1nge ReO. nr.: 427-07-01
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Ejer :Offentlig

•Areal :ca.3 ha

Fredet : FN 23/2-1950
e

Formål :Bevaring af skov.

Indhold : Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse fældes nogen træer,
der i øjeblikket danner overskov. Af underskoven må der foretages
nedhugning efter en nærmere udarbejdet plan •
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% 'So
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SVENDBORG amt.

Aar 1950 den 23. februar foretog nævnet på tingstedet i
Nyborg, beklædt af formanden, dommer Keiser-Nielsen,Nyborg, sagen :

Spørgsmål om fredning af Vester
Skerninge præstegårdsskov.

Der fremlagdes og afsagdes en af nævnets medlemmer under-
skrevet sålydende

K e n- d e l s e.
Fra kirkeministeriet har nævnet den 24/6 1949 med anmod-

ning om en udtalelse modtaget en sag om fredning af Vester Skernin-
/ beliggende u& ejendommen matr.nr.la af Vester Skerninge by og sogn.ge præstegårdsskov,/Sagen er overfor-ministeriet rejst af skovrider
Abell efter konference med sognepræsten, pastor Mørch og er anbefa-
let af Danmarks Naturfredningsforening.

Skovrider Abell har i en skrivelse til ministeriet af 22/2
1949 foreslået, " at der omgående foretages en total fredning af sko-
ven, idet denne er af en ganske sjælden landskabelig, naturhistorisk
interesse. Skoven,der ligger lige ved stranden, består af et ejen-
dommeligt skovbryn af forblæste tjørne og derefter spredt overskov

.. af navr og eg over hassel. Skoven ser ud som den helt oprindelige

I

e(

danske urskov, vel noget forhugget, men ikke mere, end at træernes
frie stilling giver et særligt skønhedsindtryk. Mange af egene er
beklædt med vedbend.

------------------------------------------------------
Jeg finder, at denne fredning vil være af stor betyd-

ning og kan s.tærkt anbefale sagens fremme ".



Fredningens gennemførelse er ligeledes anbefalet af
menighedsrådet, provstiudvalget og Fyns Stiftsøvrighed.

Efter den således givne anledning har nævnet optaget
spørgsmålet om skovens fredning til selvstændig behandling og har
besigtiget skoven den 9. september 1949. Idet der blandt nævnets med-
lemmer er enighed om, at skoven bør fredes, og idet også kirkeministe-
riet ved skrivelse af 28. december 1949 har bifaldet en frednings
gennemførelse, bestemmes det, at skoven fredes således, at der ikke
uden tilladelse fra fredninf,snævnet eller den som nævnet måtte
udpege dertil, må fældes nogen af de træer, der i øjeblikket dan-

II ner overskov. Af underskoven må der foretages nedhugning efter en
på nævnets foranledning under hensyn til skovens særlige karakter
og bevaring i dens nuværende tilstand udarbejdet plan.

Fredningsbestemmelsen tinglyses ved nævnets foranstalt-
ning på ejendommens blad i tingbogen. For fred~ingen ydes ingen
erstatning. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds •

T h i b e s t e m m e s :

ee
Den på ejendommen matr.nr. l ~ Vester Skerninge by og

sogn værende skov, tilhørende Vester Skerninge sognekald fredes
som ovenfor nærmere bestemt. For fredningen ydes ingen erstatning.

·e sign. Keiser-Nielsen. A. Keilgaard. Kr. Markvardsen.
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l MatriIcuWcort i 1-4000.
Plan 2

Vester-Skerninge By.
Vesler-Skerninge Sogn. SaUingP lIerrPd.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01288.00
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FREDNINGSNÆVNET
POR

PYNS AMTS SYDLIGE PREDNINGSKREDS
Esensevej l' .Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 1/3 1991
Jownal nr.: Frs. 283/1991

Fyns Amtskommunes 1andskabsafdeling
0rbækvej 100,
5220 Odense 50

Modtaoet'
Skov- og Nat~rs,:yrolsen

- 4 r·~l.:. 1~11

Vedr. j.nr. 8-70-52-22(427)/1-90 - Vester Skerninge Præsteskov.

Ved skrivelse af 26.november 1990 har landskabsafdelingen,efter af-
tale med Vester Skerninge menighedsråd, søgt om tilladelse til, at
der i Vester Skerninge Præsteskov, matr.nr. l-a Vester Skerningc by,
Vester Skerninge, foretages hugst af nogle få af egetræerne i over-
etagen efter udvisning af landskabsafdelingen og skovrider Jens Mor-
tensen, Skovdyrkerforeningen Sydfyn.

Det er i skrivelsen anført, at Egebjerg kommunes beskæftigelsespro-
jekt for ejeren af skoven, Vester Skerninge menighedsråd, i efter-
året 1990 har foretaget hugst af ær, elm m.v. overalt i skoven, samt
foretaget stævning af et areal med hassel i foryngelsesøjemed, alt
efter landskabsafdelingens anvisning. Der er efterfølgende indplantet
800 stk. hassel for at supplere underskoven af hassel, og der vil
blive plantet 100 stk. eg med henblik på at sikre en ny generation af
egetræer. Ansøgningen er indgivet, fordi egeoverstanderne i nogle dele
af skoven står så tæt og skygger så meget, at det er tvivlsomt, om un-
derskoven af hassel kan vokse op igen.

Vester Skerninge Præsteskov blev fredet ved kendelse af 23.februar 1950.
Fredningssagen blev motiveret med, at skoven er af en ganske sjælden
landskabelig naturhistorisk interesse. Den ligger lige ved stranden,
består af et ejendommenligt skovbryn af forblæste tjørne, og derefter
spredt overskov af naver og eg over hassel. Skoven ser ud som den helt
oprindelige danske urskov, vel noget forhugget, men ikke mere end at
træernes frie stilling giver et særligt skønhedsindtryk. Mange af egene



f.~"'t"'·"""'/i

2

er beklædt med vedbend.

Ved kendelsen blev det bestemt, at skoven fredes, således at der ikke
uden tilladelse fra fredningsnævnet eller den; som nævnet måtte udpege
dertil, må fældes nogen af de træer, der i øjeblikket danner overskov.
Af underskoven må d~L foretages nedhugning efter en på nævnets foran-
ledning under hensyn til skovens særlige karakter og bevaring i dens
nuværende tilstand udarbejdet plan •

• Fredningsnævnet holdt i anledning af ansøgningen møde den 7.februar
1991, og godkendte i enighed, at 4 bestemte egetræer og 2 ær, udpeget
på stedet af landskabsafdelingens repræsentant, forstkandidat Poul
Damgaard, måtte fældes. De pågældende træer blev straks afmærket.•
På foranledning af en henstilling fra formanden for menighedsrådet
repræsenterende skovejeren tilkendegav frednIngsnævnet, at det ikke
kunne tillades, at skovdyrkerforeningen bemyndigedes til at foretage
den i kendelsen nævnte fældning af træer~ som danner overskov eller
nedhugning af underskoven. For så vidt angår det sidst anførte bemyn-
digede nævnet dette foretaget efter samråd med Fyns Amts landskabsaf-
deling. For så vidt angår fældning af de træer, som danner overskov,
skal dette fortsat ske, ved at fredningsnævnet forudgåeride har god-
kendt, hvilke træer, der skal fældes.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger,
jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.
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Hans Chr. Poulsen
formand

ett Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse m.fl., der inden
4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om for-
anstående.

Skov og Naturstyrelsen
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