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Overfredningsnævnets afgørelse af 30. november 1984 om erstat-
ning i anledning af fredningen af en del af Købelev skov i Ravns-
borg kommune, Storstrøms amt, er påklaget til taksationskom-
missionen vedrørende naturfredning af samtlige ejere, der un-
der taksationen har været repræsenteret af konsulent Per Sørig,
Landskontoret for Landboret, og skovrider Niels Bang, Lolland-
Falsters Skovdyrkerforening.

Taksationskommissionen har den 19. april 1985 afholdt møde
med lodsejerne, af hvilke Ejnar Marcussen og John Krøyer var
personligt til stede, og deres repræsentanter og har derefter
foretaget besigtigelse af de fredede skovarealer.

For taksationskommissionen har ejerne påstået de af overfred-
ningsnævnet fastsatte erstatninger forhøjet til 17.500 kr. pr.
ha svarende til ca. halvdelen af arealernes handelsværdi. De
har henvist til den argumentation, de fremførte for overfred-
ningsnævnet, og som er gengivet i overfredningsnævnets af-
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gørelse. De har navnlig anført, at der ved fredningen sker
en me~et væsentlig indskrænkning i de udnyttelsesmuligheder,
der havde foreligget, hvis fredning ikke var sket, hvorfor
den fastsatte erstatning på 8.000 kr. pr. ha langtfra dækker
de lidte tab. Der havde i hvert fald været mulighed for at
dyrke pyntegrønt eller juletræer i to omdrifter. Også mulig-
heden for at ændre vegetationen til højskov forelå og måtte
betragtes som en nærliggende driftsform i betragtning af de
stigende priser på olie og andre energikilder. I det hele
bestrider ejerne rigtigheden af det, overfredningsnævnet
har anført som begrundelse for at se bort fra ejernes bereg-
ning af tabet. Den omstændighed, at der er tale om mange
små parceller med hver sin ejer, behøver ikke at vanskelig-
gøre en rationel drift. Man har gode erfaringer andre ste-
der fra på Lolland og Falster med hensyn til fælles drift
af sådanne skove. løvrigt kan der ikke ses bort fra, at der
kunne være opnået tilladelse fra landbrugsministeriet til at
frastykke skovparcellerne for at foretage sammenlægning til
en samlet skovejendom. Ejerne gør ikke gældende, at fred-
ningsindgrebet virker hårdere på den begrænsede del af det
fredede, som ikke er noteret som fredskovpligtigt areal, end
på den øvrige del af det fredede ••e

•
Taksationskommissionens bemærkninger:
Ved fastsættelsen af erstatningerne kan der ikke ses bort
fra, at de fredede arealer, der som nævnt i over fredningsnævn-
ets afgørelse er udlodder af en størrelse mellem 0,19 og 1,32
ha, gennem en årrække før fredningssagens rejsning ikke har
været søgt udnyttet økonomisk på anden måde end til ejernes
forsyning med brænde og andre mindre skoveffekter, og at
parcellerne efter det oplyste ikke eller kun i uvæsentligt
omfang har været handlet mellem ejendommenes ejere. Det må på
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denne baggrund efter taksationskommissionens opfattelse have
formodningen imod sig, at udbyttetabet - og dermed nedgangen
i ejendommenes handelsværdi - kan være af en størrelse som
hævdet af ejerne. Kommissionen finder ikke i de fremkomne
oplysninger belæg for størrelsen af den hævdede handelsværdi
og især ikke for, at fredningen skulle reducere handelsvær-
dien til det halve •

• Det må lægges til grund, at der uanset fredningen kun ville
have været mulighed for i begrænset omfang at nyttiggøre
arealerne ved dyrkning af juletræer og pyntegr~nt, og kommis-
sionen er uanset det af ejerne anførte enig med overfrednings-
nævnet i, at den omstændighed, at arealet er opdelt i adskil-
lige små lodder med hver sin ejer, må antages at ville van-
skeliggøre en rationel drift. Muligheden af, at lodderne
kunne være tilladt frastykket som led i etableringen af en
samlet skovejendom, lader sig vel ikke afvise, men de prakti-
ske vanskeligheder ved at gennemføre noget sådant ville efter
kommissionens skøn være så betydelige, at der ved erstatnings-
fastsættelsen kan ses bort herfra. Hertil kommer, at besid-
delsen under en landbrugsejendom af selv en lille skovparcel
repræsenterer en "herlighedsværdi" eller tillægsværdi til

landbrugsejendommen,som ikke er lavere end den direkte fra-
stykningsværdi. Det er herefter kommissionens opfattelse, at
fuldstændig erstatning for det af fredningen flydende tab er
ydet, når erstatningerne fastsættes efter en takst på 8.000

kr. pr. ha. Kommissionen stadfæster derfor overfredningsnævn-
ets afgørelse.

•e
•

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatninger til ejerne af fredede
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arealer i Købelev skov.

Lb.nr. l, Kurt Rasmussen for 1,32 ha 10.560 kr.
Lb.nr. 2, Ejnar Marcussen for 0,80 ha 6.400 kr.
Lb.nr. 3, Viktor Andersen for 1,20 ha 9.600 kr.
Lb.nr. 4, Emilie Juliussen for 0,19 ha 1.520 kr.

• Lb.nr. 5, Niels Rahbæk Andersen for 0,92 ha 7.360 kr.
Lb.nr. 6, John Krøyer for 0,48 ha 3.840 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 30. november 1984.

For sagkyndig bistand under taksationen tillægges der ejerne
af arealer i Købelev skov 1.000 kr. Beløbet kan udbetales
direkte til Landskontoret for Landboret.

J. Lunøe

Karl Nielsen Helge Richardt
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OBS:
Overfredningsnævenets afgørelser om fredning og om erstatning
er fælles for to sager -

Den fulde tekst af fredningsafgørelsen og hele erstatnings-
afgørelse fremgår af REG.NR. 07548.000.

Overfredningsnævnets afgørelse
af 30. november 1984

om fredning af Stubtykke skov og en del af Købelev skov
i Ravnsborg kommune, Storstrøms amt (sagerne nr. 2551/82
og 2554/83).

•
Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige fredningskreds har ved afgørelser af
20. december 1982 bestemt fredning af Stubtykke skov på henved 10 ha og af ca.
5 ha af Købelev skov. Fredningen tilsigter at opretholde skovene som stævnings-
skove, således at den deraf følgende bundvegetation kan bevares. Fredningerne
omfatter 14 ejendomme helt eller delvis. Fredningssagerne er rejst af Danmarks
Naturfredn~ngsforening.

Fredningsnævnets afgørelse vedrørende Stubtykke skov er i henhold til naturfred-
ningslovens § 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøveIse. Begge afgø-
relser er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af Storstrøms amtsråd for så
vidt angår.fredningsbestemmelsernes indhold og af såvel amtsrådet som samtlige
ejere for så vidt angår erstatningsfastsættelsen.

Amtsrådet har for overfredningsnævnet anbefalet fredningerne, men ønsket en min-
dre ænd!ing i bestemmelserne om amtsrådets ret til at foretage plejeforanstalt-
ninger til sikring af en regelmæssig stævningsdrift. Amtsrådet har endvidere
ment, at arealerne bør afstås til det offentlige, medmindre de tilkendte fred-
ningserstatninger nedsættes væsentligt.

1
!
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Under nærværende sag har Danmarks Naturfredningstorening
ved skrivelse af 28. september 1979 begæret rejst fredningssag
for en del af KØbelev Skov,ca. 4,91 ha. Fredningspåstanden går
i det væsentlige ud på at sikre, at stævningsskoven som drifts-
form og den deraf følgende rige bundflora bevares, dels ved for-
bud mod gennemfØrelse af en række foranstaltninger dels ved
aktiv landskabspleje.

Den endelige fredningspåstand omfatter fØlgende arealer:
Lb.nr. Ejernavn Matr.nr. ca.ha. ant.lod

Postadresse

l. Kurt BrØndegaard
Nielsen
Harpelundevej 48
4900 Nakskov

1,32 ldel af 52 a
KØbelev Skov
KØbelev sogn

2. Ejnar Marcussen
Skelstrupvej 10
KØbelev, 4900 Nakskov

del af 44 smst. 0,80 l

3. Viktor Andersen
SkovbØllevej 10
KØbelev
4900 Nakskov

46 a smst. l1,20

4. 46 b smst. 0,19 lEmilie Juliussen
Kappelvej 15
4900 Nakskov

5. Niels Rahbæk Andersen
Bymøllevej 90
KØbelev
4900 Nakskov

48 a smst. 0,64 l
90 a smst. 0,14 l
91 i! smst. 0,14 l

A\

47 c smst. 0,48 l-6. John KrØyer
Harpelundevej 28
KØbelev
4900 Nakskov

laIt 4,91 ha
==================

Danmarks Naturfredningsforening har i begæringen om rejs-
ning af fredningssagen bl.a. anført, at omr!det, der Ønskes fredet,
er en såkaldt stævningsskov. De fleste hjemmehørende danske træar-

•ter skyder igen fra stubben eller fra roden, når de skæres ned, og
hvis de overlades til sig selv, kommer de med tiden til at danne
et flerstammet træ. Når nedskæringen gentages med regelmæssige
mellemrum og med det hovedformål at opnå genvækst, taler man om
stævning. En stævningsskov e! således en skov eller et stykke af
en skov, der overvejende består af stævnede træer. Begrebet
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"stævningsskov" er sikkert ukendt for de fleste nulevende men-
nesker, men stævningsdriften var fØr udskiftningen i forbindelse
med landboreformerne i slutningen af l700-tallet en vigtig del
af bØndernes udnyttelse af mange skovarealer, herunder særligt
de fugtige. Mange stævningsskove forsvandt allerede inden udskift-
ningen i forbindelse med skovens tilbagegang, og de fleste af de
resterende forsvandt som følge af udskiftningen. Driftsformen
er nu næsten fuldstæ~dig ophØrt, men der kan endnu findes spor
af den flere steder, og på Lolland er en del af KØbelev Skov og
Stubtykke Skov, der samtidig er påstået fredet, de bedste eksemp-
ler på den gamle driftsform. Det er et særkende ved stævnings-
skoven, at dens flora fremtræder med meget stor variation og ved
en artssammensætning, der er usædvanlig for den jævne lolland-
ske morænelerflade.

E. WorsØe, der er specialist i stævningsskove har udfær-
diget et notat om stævningsskoven og en floraliste.

Skovhistorisk Selskab har afgivet en udtalelse af B.juli
1979 om den omhandlede del af KØbelev Skov og har heri bl.a. an-
fØrt, at skoven må betegnes som fredningsværdig af såvel botani-
ske som skovhistoriske grunde.

Amtsfredningsinspektoratet har ved skrivelse af 13. juli
1979 udtalt sig til støtte for fredningens gennemførelse, idet
man bl.a. har anført, at man finder, at skoven er særdeles fred-
ningsværdig, og Storstrøms Amtsråd har den 19. december 1979
vedtaget at anbefale fredningen.

Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 15
stk. l har været indrykket i de lokale aviser og Statstidende for
henholdsvis den 29. og 30. oktober 1979. Lodsejerne blev samtidig
underrettet pr. brev.

Nævnet har afholdt besigtigelse og mØde i sagen i henhold
til naturfredningslovens § 17 stk. l den 30. november 1979, hvor-
til alle interesserede var indvarslet, ligesom mØdet var bekendt-
gjort sammen med bekendtgØrelsen i henhold til naturfredningslovens
§ 15 stk. 1.

Kurt Brøndegaard Nielsen såvel som de øvrige lodsejere,
der under sagen har været repræsenteret af De Samvirkende Lolland-
Falsterske Landboforeninger, har ikke villet protestere mod fred-
ningens gennemførelse, men har påstået sig tilkendt erstatning.
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Fredningen får herefter fØlgende indhold:
1. Skoven skal bevares som stævningsskov, således at denne sær-

lige driftsform og områdets usædvanlige biologi bevares og
udbygges.

2. Bebyggelse, herunder opstilling af campingvogne, boder, skure
eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted. Kort-
varig opstilling af arbejdsskure, der er nødvendige i forbin-
delse med skovdriften er dog tilladt.

3. Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier samt driv-
husgartnerier må ikke finde sted. Dog er det tilladt at opsæt-
te lØse volierer og fodringsautomater.

4. Der må ikke opstilles master og transformatorstationer eller
føres luftledninger hen over området.

5. Arealerne skal drives som stævningsskov med overstandere af
lØvtræer.

6. Skoven må kun forynges ved selvsåning eller stævning. Eksiste-
rende løvtræsbevoksninger må således ikke erstattes med nåle-
træsbevoksninger. Hugst i overstanderne skal ske ved pluk-
hugst.

7. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse
af forekomster i jorden samt opfyldning og planering er ikke
tilladt,

8. Henkastning af affald må ikke finde sted, ~g der må ikke hen-
stilles udrangerede biler, maskiner o. lign.

9. Vejanlæg- og reguleringer, bortset fra de for land- og skov-
brugsdriften nødvendige veje, som fØlger det naturlige terræn,
må ikke foretages.

10. Spildevandstilledning må ikke finde sted.
ll. Arealerne må ikke yderligere afvandes, og ved renovering af

dræn og ved grøfternes oprensning må vandstanden i området ikke
yderligere sænkes.

-12. Sprøjtning med pesticider samt gødskning må ikke finde sted
uden tilladelse fra Fredningsnævnet.

Amtsrådet udarbejder efter forudgående samråd med lodsejer-
ne en driftsplan, der skal sikre en regelmæssig stævningsdrift i
overensstemmelse med fredningen s formål. Amtsrådet har ret til efter
forudgående underretning af ejeren at foretage plejeforanstaltnin-
ger i overensstemmelse med driftsplanen.
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tt Vedmassen, der fremkommer i forbindelse med skovdrift og
plejeforanstaltninger tilfalder vederlagsfrit ejeren, såfremt han
afhenter vedmassen inden en af amtsrådet meddelt frist.

AfgØrelsen vil være at tinglyse som servitut på følgende
matr. nre.:
52 !, 44, 46 !, 46 2, 48 ~, 90 !, 91 ~ og 47 ~ af KØbelev Skov,
Købelev.

AfgØrelsen kan påklages tilOverfredningsnævnet, Arnalie-
gade 7, 1256 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende.

l'

•

Knud Boysen Kjeld Grave K.W. Kofoed
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Ved en samtidig hermed truffet afgørelse har Fredningsnævnet
bestemt, at en del af Købelev Skov skal fredes,

Fredningen omfatte~ fØlgende arealer:

Lb, nr. Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav og sogn

ca. ha. Ant. lod

1. l

2.

•
4.

3.

5.

6.

Kurt BrØndegaard
Nielsen .
Harpelundevej 48
4900 Nakskov

Ejnar Marcussen
Skelstrupvej 10
KØbelev
4900 Nakskov

Viktor Andersen
Skovbøllevej 10
KØbelev
4900 Nakskov

Emilie Juliussen
Kappelvej 15
4900 Nakskov

Niels Rahbæk Andersen
Bymøllevej 90
KØbelev
4900 Nakskov

John KrØyer
Harpelundevej 28
KØbelev
4900 Nakskov

52 a
Købelev Skov
Købelev sogn

1,32

del af 44. smst, 0,80 l

46 a smst. 1,20 l

46 b smst. 0,19 1

48 a smst.
90 a smst.
91 e smst.

0,64
0,14
0,14

l
l
l

47 c smst. 0,48 l

lait 4,91 ha ri
=======================

Lodsejerne, der bortset fra Kurt Brøndegaard Nielsen under sagen har
været repræsenteret af De Samvirkende Lolland-Falsterske Landboforenin-
ger, har oprindelig påstået sig tilkendt en erstatning på 42.950,- kr. ha.
Erstatningsbeløbet var fastsat på baggrund af beregninger foretaget af
skovrider Niels Bang, Lolland-Falsters Skovdyrkerforening, over de ind-
tægter, som lodsejerne kunne opnå ved anlæg af juletrækultur på 50 % af
arealerne,

De af skovrider Niels Bang foretagne beregninger har af nævnet været
forelagt for Statens Tilsyn med Private Skove, Amtsfredningsinspektora-
tet og regnskabskontoret for Lolland-Falsters Familiebrug til udtalelse.
Det fremgår af de afgivne udtalelser, at man ikke med sikkerhed har
kunnet anfægte skovrider Niels Bangs beregninger på afgørende punkter.
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Under et mØde den 20. august 1982 har lodsejerne som deres ende-
lige påstand påslåel sig lilkendt en erstatning på 35.000 kr. pr. ha
samt el belØb liJ dækning af udgifterne ved sagkyndig bistand.

, Lodsejerne har til støtte for deres endelige erstatningspåstand
navnlig anfØrt, at handelsværdien for arealerne må antages at udgØ-
re mindst 35.000 kr. pr. ha, idet der i 1982 er blevet ydet en er-
statning af denne størrelse pr. ha for de landbrugsarealer, der blev
afstået ved ekspropriation i forbindelse med etableringen af Tårsvejen
på Vestlolland, Ulempeerstatningerne i nærværende sag bør fastsættes
i samme størrelsesorden, som en erstatning i forbindelse med afståelse,
da fredningen afskærer lodsejerne fra en rationel udnyttelse af area-
lerne~ enten som landbrugsjord eller ved dyrkning af juletrækultur,
der ifØlge skovrider Niels Bangs beregninger kunne have indebåret en
betydelig indtjening, Lodsejerne har endelig anfØrt, at prisen for
landbrugsjord i området bØr være vejledende ved vurderingen af, hvad
de omhandlede skovlodder er værd, da skovlodder af den foreliggende
størrelse typisk aldrig vil blive afhændet særskilt, men vil blive
solgt sammen med et langt større landbrugsareal, uden at der bliver
fastsat en særskilt pris for skovlodden,

Lodsejeren Kurt BrØndegaard Nielsen, der under sagen har været
repræsenteret af advokat P, Brøndtved, Nakskov, har påstået sig til-
kendt en erstatning på 20.000 kr. pr. ha samt et belØb til dækning
af advokatbistand.

//

Til de anfØrte erstatningskrav skal nævnet bemærke:
Lodsejernes oplysninger om arealernes handelsværdi som landbrugsjord

og stØrrelsen af de indtægtstab, som de lider ved, at de afskæres fra
en rationel udnyttelse af arealerne - der efter det oplyste er af god
bonitet - f, eks. ved etablering af juletrækultur, findes ikke på
afgørende punkter at kunne anfægtes.

Efter det foreliggende, herunder særlig den omstændighed, at lods-
, 'r

ejerne bevarer ejendomsretten over alealerne, at disse i en meget lang
årrække har været drevet som stævningsskov, og at vedmassen, som area-
lerne afkaster, fortsat vil tilfalde lodsejerne, finder nævnet dog, at
erstatningen, der udbetales kontant, skønsmæssigt bør fastsættes til
15.000 kr. pr. hu.

Herudover fin~('r nævnet, at der under hensyn til sagens karakter
bØr ydes lodsej('n'n Kurt Brøndegaard Nielsen 1000 kr, til advokatbi-
stand og de øvrig(' lodsejere et samlet beløb på 4.000 kr. til sagkyndig
bistand fra De Samvirkende Lolland-Falsterske Landboforeninger.
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Erstatningernp opgøres herefter s~ledes:

lb. nr. 1 Ku~t Brøndegaard Nielsen

1,32 ha å 15.000 kr. 19.800 kr.

lb. nr. 2 Ejnar Mnrcussen
0,80 ha a 15.000 kr. 12.000 kr.

lb. nr. 3 Viktor Andersen
1,20 ha a 15.000 kr. 18.000 kr.

lb. nr. 4 Emili<' .Tuliussen
0,19 ha å 15.000 kr. 2.850 kr.

lb. nr. 5 Niels Rahhæk Andersen
0,92 ha å 15.000 kr. 13.800 kr.

lb. nr. 6 John Kr~~

0,48 ha å 15.000 kr, 7,200 kr.

1.000 kr.Advokat P. Brøndtved, Nakskov

De Samvirkende Lolland-Falsterske Landbo-
foreninger for sagkyndig bistand 4.000 kr.

Erstatninger ialt 78.650 kr. v
=============

Erstatningerne forrentes fra afgøreisens dato med en årlig rente,
der er l % højer0 end den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte
diskonto jfr. naturfredningslovens § 19 stk. 4.

Den samlede erstatning med renter og omkostninger udredes efter
naturfredningslovpns § 24 stk. l af staten med 75 % og af Storstrøms
Amtsrnd med 25 l.

Afgørelsen kan pr.klage~ tilOverfredningsnævnet, Amaliegade 7,
1256 København K. Kl:lg<'frist<'ner 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den p~gældende,

~t-/.
K, W. I.ofocd


	Forside
	TAKSATIONSKOMMISSIONEN
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>



