
Afgørelser - Reg. nr.: 02150.00

Fredningen vedrører: Langesø Skov

Domme

Taksationskom missionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet 23-11-1964

Fredningsnævnet 20-04-1954

Kendelser

Deklarationer

02150.00



OVERFREDNINGSNÆVNET>

u



REG. NR. O 2 \ S"<:> • o o O •

\ k \< E. \= R E ON \\'-.1 Gt
INDHOLDSFORTEGNELSE

- VCeV\.etel'.:>€- ~ t- 2 '3/\ \ \&t S.:4 [o \VL - \ l (Q c:; (f;4] -
st01.&..1~'5>te(s.e.. ~t

- KeV\.c;Qel~e. a..t 2..o/Lt \et S 4 (;ævV\ - (O(O{S~ j -
+: L(a~e ls>e.- +~l ,-,--eJ ;2.~ l?e~ ~e V\ IA-e.~ '5 ko v

MATRIKE L FORTEG NEL S E-
(ajour .p~ ! 19 ) 23fl -')y
FE8itAifl~8#'l omfatter (helt eller delvis) føl99Rde
matrikelnulflFC: Q.lre ~ \ev- ~t

VI. ~-eIrS \ -ev Sod' V\. (o~e -l \)G c

•

(-

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



REG. NR . .2/~o

U D S K R I F T_ ... -------------af
OVEhFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------_.--------------------.-~----

År 1954, den 230 november, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og Skriftlig votering følgende

k e n d e 1 s e
i sagen nr. 1165/54 vedrørende udbygning af vejen mellem Morud og

ttl Vissenbjerg gennem et stykke af Langesø skov.
I skrivelse af 26/11 1953 har amtsvejinspektøren i Odense i henhold

II til naturfredningslovens § 9 forespurgt fredningsnævnet, om der fra
fredningsmyndighedernes side vil være noget at erindre imod gennemførel-
sen af et af Vigerslev sogneråd udarbejdet projekt til udbygning af
vejen mellem Morud og Vissenbjerg på en str~kning gennem Langesø skov.
Vejføringen var angivet p~ et skrivelsen vedlagt målebordsblad.

I en skrivelse af 18/12 1953 har skovrider ved Langesø skovdistrikt
f Marstrand Jørgensen bl. a. oplyst, at det projekterede vejstykke vil
l afsk~re et skovareal mod vest p~ ca. 7,6 ha og gå igennem en ca. 70-

årig douglasbevoksning, der foruden sin høje værditil~kst har en
s:.erligværdi som frøavlsbevoksning. Det anføres i skrivelselll, at en vej
som den projekterede både på skovarealet vest for og skovarealet øst
fOl vejen vil medføre en betydelig forringelse af bevoksning og jord-

,~ bundstilstand. I skrivelsen anbefales en vejføring længere mod vest,
angivet p~ en vedlagt fotografisk skitse.

Den af sognerådet ønskede vejføring er under sagens behandling
4t blevet betegnet som linie II, medens den af Skovrider Marstrand Jørgen-

sen anbefalede vejføring betegnes som linie I.
Amtsvejinspektøren har 1 et til landbrugsministeriet på sognerådets

vegne indsendt andragende af 9/1 1954 om tilladelse til at føre vejen
gennem skoven anført, at de to vejføringer vil medføre samme anlægsud~
gifter, men at linie I vil medføre; at kørevejen fra Morud til Langesø
kapel vil blive 800 m længere end efter linie II, som derhos vil
frembyde den fordel, at den vejstrækning, sognerådet får at vedlige-
holde, bliver 400 m kortere end efter linie I. I en skrivelse af 9/2
1954 til naturfredningsnævnet udtaler amtsvej inspektøren , at tekniske

\tt h8nsyn ikke er til hinder for linie I.
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2.
I den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den 20/4 1954

afsagte kendelse hedder det:
"To af fredningsnævnet s medlemrr:erstemte for, at fredningsnævnet

meddeler, at nævnet kan tiltræde, at udbygningen af vejen mellem
Morud og Vissenbjerg gennem et stykke af Langesø skovdistrikt fore-
tages i overensstemmelse med den af amtsvejinspektøren på det frem-
lagte fotografiske bilag som II betegnede linieføring; de henviser
herved til, at det kun drejer sig om en meget lille del af hele det
store skovareal på ca. 700 ha, og at gennembrydningen af skoven ikke
æstetisk vil bevirke nogen skade, men at man tværtimod må forvente,
at der bliver nye skønhedsværdier langs vejen gennem skoven. Hertil
kommer, at det på bilag }.l viste forslag (forslag I) landbrugsmæssig
set vil gøre v~sentlig skade ved at dele mindre landbrugsejendomme
i flere adskilte parceller. De fremhæver, at 1et er oplyst, at der
i de senere år er sket betydelige udvidelser af skovarealet i nærhe-
den af Fjellebjerg.

De stemmer yderligere for, at det overfor landbrugsministeriet
anbefales, at fredskovpligten ophæves i det omfang, det er nødvendigt
fo~ gonnemførelsen af forslag II.

Det 3. medlom bemærker, at han under hensyn til ønskeligheden af
at bevare landets skovarealer intakt i størst muligt omfang, og da
all~ rimelige lokale ønsker kan imødekommes ved den på bilag 11
viste vejføring med sidevej ind til Langesøvejen, må stemme for, at
frcdningsn~~l~t skal modsætte sig forslag II.

Der vil væl'8 at tr13ffe afgørelse efter stemmeflertallet. II

Konklu3ionen er sålydende:
"Fredningsn:cvnet for Odense amtsrådskreds vil ikke modsætte sig,

at ny amtsvej føres gennem et skovareal vest for Langesø kapel
således som vist ~A forslag II.

Det anbefales overfor landbrugsministeriet, at fredskovpligten
i. fornødent omfanG ophæves."

Kendelsen er af statsministeriet p~ naturfredningsrådets foran-
l8dning indanket for overfredningsn~vnet, som den 5/7 1954 har besig-
tiget de påg~ldende are~ler og forhandlet med repræsentanter for Skov-
ejeren og de i sagen interesserede myndigheder.

Det oplystes, at landbrugsministeriet i en skrivelse af 29.april
195L1.har udtal"t, at ministeriet meget må foretrække en linioføl'ing
'_~" 0m skoven, men dog ikke vil modsætte sig en linieføring gennem
skovu~; ci~~lU12L dunne linieføring findes af afgørende betydning for



P'<::'O j ektet 1 dog ~~t der som betingelse for ophævelse af fredskovpligten
lCl:Dvesudlagt et 3real til skovdyrkning dobbelt så stort som det,
der medgår til vejanlægget.

DeG er endvidere oplyst, at en vejføring efter linie I vil medføre
st01Te ulemper ved gennemskIlring af landbrugsarealer end en vejføring
c:t"te:r' linie II.

Overfredningsnævnet finder ikke, at den nf sognerådet projekterede
vejføring vil medføre et sådant indgreb i landskabelig skønhed eller
ejendommelighed, at der i medfør af naturfredningslovens § 9, jfr. § l,
f T Lilstr:Ekkelig begrundelse for en kendelse, der udelukker den af
socnerådet ønskede vejføring. Fredningsnævnets kendelse vil derfor
\·~reat stadfæste.

T h i b e s t e m m e s :
Den nf fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den 20/4 1954

<tf~agtG kendelse vedrørende udbygning af vejen mellem Morud og Vissen-
bj8rg gennem et stykke af Langesø skov stadfæstes.

Udskriftens rigtig-
hed bekr~:eftes.

-~?/~..
'~.)- <:
!' ,,/ 2:-tZ_-;:yC-
, F. Gr{gk

overfredningsnævnets sekretær
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