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REG. NR. d?/

Udskrift af
protokollen for fredningsnævnet for Sønderborg amtsr~dskreds.

'.

År 1951 den 3. august blev inden fredningsnævnet for Sønderborg
•amtsrådskreds i :,

I
I I

I
I I

I
Fr. 30/1950. Fredning af en skovholm p~

ejendommen "Hjortspring"i
Svenstrup sogn.

afsagt s~lydende
KENDELSE. ---~------

Ejendommen"Hjortspring", tingbogen for Stevning bind I, blad
35, Stevning ejerlav, Svenstrup sogn, tilhører ifølge tingbogen, gård-
ejer Andre~s Krenzen, Hjortspring, der dog er afgået v~ døden den lB.
maj 1947, og hvis enke, fru Marga Krenzen, født Puck, hensidder i uskif-

en
tet bo. Denne har ved/erklæring af 20. januar 1951 tilbudt at lade en
skovholm, hovedsagelig af bøge, på parcel nr. B, kortblad 5, Stevning,
frede, på nedenfor anførte vilkår.

Da nævnet efter besigtigelse har fundet, at den pågældende
skovholm, der er synlig i meget stor afstand og som præger landskabetl I

I

I på en smuk mude, i høj grad er fredningsværdig, vil fredningen være
at gennemføre, således at skovholmen længst muligt skal opretholdes

I

I I

i

I
I I

som højskov med i det væsentlige samme karakter, som nu og således,
at nyplantning skal være af løvtræer.

Påtaleberettiget er fredningsnæ~net for Sønderborg amtsråds-
kreds.

Som vilkår for fredningen har ejerinden forbeholdt sig og efter-
følgende ejere af ejendommen "Hjortspring", ret til i 30 år fra fred-
ningskendelsens afsigelse i statens skove på Als at købe ind~l 20
rummeter godt bør-efagot årligt, til en pris, der - efter ejerens valg _
enten skal være den til enhver tid gældende dagspris ved underhånden-
salg eller auktionsprisen på Nygaard skovpart.

Direktoratet for statsskovbruget har i skrivelse af 24 februar
1951 til landbrugsministeriet (D. 4269) erklæret, at man ikke vil mod-
sætte sig, at Sønderborg skovdistrikt overfor ejeren p~tager sig en så-
dan forpligtelse, hvilket landbrugsministeriet i påtegningsskrivelse
af 19. marts 19?1 (skov nr. 313 skdj. 5n9l/1951) har tiltrådt.



•

Skovrider ':/anseherhar på mødet den 12. juli 1951 meddel t god-
kendelse heraf.

løvrigt har ejerinden ikke forlangt nogen erstatning.
'rhibe stemmes:

~kovholmen på parcel nr. 8, kortblad 5, Stevning af ejendommen
IIHjortspring", tingbogen for Stevning bind I, blad 35, art. nr'.35

Stevning, Svenstrup sogn, fredes, således at den længst muligt skal
opretholdes som høj skov med i det væsentlige samme karakter som nu _

)

og således at nyplantning skal være af løvtræer.
Som et vilkår for fredningen har Sønderborg skovdistrikt på-

taget sig forpligtelse til i 3) år fra afsigelsen af n~rværende
kendelse at sælge ejerelTIaf "Hjortspringll træ (bøgefagot) på foran--førte vilkår.

Der udredes ingen erstatning, men kendelsen vil være at tinglyse
på ejendommen uden udgift for ejeren.

~redningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds.
A. Blæhr Hans ehrjstians~n

ehr. Jørgensen
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds
den 18. august 1951.

A Blæhr "
/ Navn
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