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I

t

I

'f
I
I

:.

f~+

ri
L

REG. NR...fJ~

~.

U D S K R I F T

l~.

af
Overfredningsnævnets

I~~-tiet~

Forhandlings-

og Kendelsesprotokol.

l
L
I

I--

Aar' 1929 den 19. December afsagde Overfredningsn&;vnet paa
G mnd laG af den skriftlige Votering følGende
K e n d e l s e
i Sagen ansaaende Fredning af den Dødsboet efter afdøde Højskoleforstander Frederik (Frede) Bngelhardt Bojsen tilhørende Del af Ulvshale
skoven.
Den af ]'rednin~;snb.;vnet
for .PrIJ,stø
Amtsraadskreds

den 14 •• h

ni 1929 i denne Sag afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnwvnet
i Medfør af Naturfredningslovens
Overfredningsnævnet

§ 16.

har ved et den 17. September 1929 af-

,

holdt Møde besigtiGet det af Frednin[sn~vnets

I
I

Kendelse omhandlede

Iii

II

Areal.

Da

man som Følge af det ved Besigtigelsen

oplyste maatte

anse det for paakrævet, saafremt Fredningens Formaal skulde opfyldes,
at Fredningsn~vnets
.
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fra kunde undtages et eller to Huse til Brug for den Bojsenske Slægtl
naar disse Huse opførtes umiddelbart ved Hovedvejen gennem Skoven 03

t,

l,~,

Kendelsen omfattede Arealer ikke rnaatte bebygges, dog at der her-
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Kendelse suppleredes med en Bestemmelse om, at dE
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en med Omgivelserne harmonerende

Stil, har I08.nherom tilvejebragt

E:rkltLrin;ser
saavel fra Ejerne af de fredede Arealer, afdøde Høj skol...
forstander :B'redeBoj sen Dødsbo, som fra Panthaverne' i Ej endommen,
Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen.

Saavel Ejerne som

Panthaverne har herefter erklæret sig enige i, at den ved Fredningsnævnets Kendelse paalagte Servitut suppleres som Overfredningsnævnet

f

~

rnaatte unse det for paakrævet, uden at den Ejerne tilkendte Erstat-

i

ning forhøjedes.
Under Hensyn herti l vil :B'redningsmevnetsKendel se være at

l,

~
I

i

"1

!"

stadfæste i Henhold til de i denne anførte Grunde, dog at der yde!-

_l

ligere vil være at paalægge de af Kendelsen omfattede Arealer Bebyg_
gelsesservitut

;

~.

som ovenfor nævnt, og at den Ejerne tillagte Erstat-

ning vil være at forrente med
Overfredningsmevnet
~

5%

p.G. fra den 14. Juni 1929.

Da

derhos ikke formener, at Betingelserne for at

l,aalægge Statskasson 2/3 af Erstatningen

i lknhold til Nuturfred-
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ningslovens

"

§ 13, '2. Stk. er til Stede, vil Erstatningsbeløbet

afholde i Overensstemmelse

vwre at

med Reglen i Lovens § 13, 1. Stk.
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Den af l!'redningsnævnetfor Pnøstø Amtsraac1skreds den 14. Juni
1929 afsagte Kendelse stadfæstes, dog at de af Kendelsen omfattede

\)

t

I~\,

Archler ikke maa bebyg8es udover med et eller to Huse til Brug for,,'.~~

I"
'"

der:.Bojsenske Sltegt, hvilke Huse maa opføres umiddelbart ved Hoved"

,,'

If,

r

vejen gennem Skoven og i en med Omgivelserne harmonerende
fortcdgaaende Godkendelse

li,

Stil

af Fredningsn;;.;vnet,at der yderligere

"

at ~drede til Højskoleforstander

1\\

),'

,

el

Frede Bojnens ll~dsbo 5~ Rente

fra den 14. Juni 1929 af den Boet tillagte ErstatninG
Erutatningsbeløbet

vil v~re at afholde med Halvdelen af

Halvdelen 2f Amtsrepartitionsfonden.
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til
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KENDELSER>

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

ffir. Nr., Ejerlav, Sogn: 147, 249b, 25o

Akt: Skab

(i København Kvarter) og 251 Ulf shale eller (i de sønderjydske Lands- Hegneden, Stege
Købers 1 D
dele) Bd. og Bl. i Ting- Landdistrikt.
Bopæl:
Kreditors f
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Nr.

2Z

til

'\

(Udfyld« af Dommerkontoret)

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gade og Hus Nr.:
. (hvor saadant findes) .

Naturfredningsnævnet for
Præstø Amstraadskreds.

:.2w-'31,-/9 2.

Stempel:

Bketrakt-Udskrift
af

Kr.

11111111
,

øre.

111

88302494 29_B-M_225
• A00140859A

1) 110TO K O.LLEN
for Yredningenmvnet for Præstø Amstraadekreds.

Aer 1929 den 14 , juni Middag X1.12 holdt Naturfredningsnæm
net for Præstø Amteraadekrede !Jøde i Byraadssalen i Stege.
• 111 Stede var Nævnets Formand, Domner Didericheen, Næstved
det af Præstø Amstaard valgte Medlem, Gaardejer, Amteraadsmedlem Han
chr.Pedersen, Nordgaard

Storehedinge, og det af Stege Landdietrik
raad valgte Medlem, Parcellist Aage Hansen, egnede pr. Stege.
Der behandledes:
Journ. Sag Nr.3/1928
Fortsat Behandling af Spørge
pr.

maalet om Fredning af en større Del
af Skoven paa Ulfehale samt nogle
Overdrev og Hedeetrakninger,dersted
Ir

•

IN. •

41. gø .1.

Nævnet optog derefter Sagen til Kendeles og afsagde K1.2t
Bftermiddag saalydende

KENDEkSE:
Skrivelse af 19 , Marts 1928 rettede Udvalget for Naturfr

ning Henstilling

til N aturfredhingenævnet om Fredning af en større

DI

af Skoven paa Ulfehale paa Møen samt af nogle dertil nøje knyttede 01
Bestillings Formular
C

Jensen & Kleldskov, AIS, København.

2.

xe, eg Redest rækninger Særl ig smfatteMe"
1) Den nord veetlige Del af'Ulfiellale-SkoVu ed nogle dertil
gramsende Enebærheder, 11atr.Wr.147, 249, 25o og 251 lwf Ulfs.
hale . Regneden og
2) negle særlig mukke Sevokeninger af Ener . paa de,Hovedekov.
ganrden 7tlih~~9,' Ikliktgende eyd øet for de under 1 nævnte Arealer.

X;t

Under Bagene Dehandling for . Naturfredningenævnet er Spørge.malet om Yredning at andre Arealer paa Ulfehale end de under. 1 nævn.

es med Tilslutning fra Udvalget for Naturfredning indtil videre stil.
et $ Uro.
•Sagen drejer sig herefter udelukkende om Yredning af Area.
kerne Natr.Wr.147, 249 , 1, 25o og 251 af. UlfshaleHegneden,:tilhørende
)ødeboet efter Røjekoleforetander Prederik (vrede) Ingelhardt Bojs« ,

".~,tWI'4tUrfredning har til Degrundelee af ein Hen*
etilling em disee Arealers . Yredning henvist til, at diese med deres
Deveksning har beholdt et eae etort Prag 4' sin 9P rind e 3.i ghed. et her
foreligger et Parti af en ene ejendommelig . og her i Landet eneetaaen.
de Karakter, at det eaavel naturhistoriek'eom æstetisk er meget vær..
difuldt. Udvalget har oplyet,

.met. Ulfehaleekov oprindelig maa have vm.

ret eammeneat af eg, Møg, Haur, Dirk,emnabladet Lind og Tarmvrid-Røn
med Underskov af ~bær ni, m., at dønne ejendommelige naturlige Skov i
forrige Aarhundrede delsis .er bleven gennemplantet med Wnaletræer.
især Skovfyr og Rødgran, at, medens Skovfyrren, der delteer udvik.

_

]et ret gode Yorme?,
_ ' ingenlunde har forringet Skovene rent.æetetiske
Værdi, er Rødgranen mindre vel pna ein Plads, hvorfor dot er beretti.

set, nektar denne Travl gennem de sidete 20 Anre Dehandling er bleven
stærkt indskrænket, Og" det er den oprindelige Trevegetation, core
let 1 førete Række gælder om at værne. Endvidere har Udvalget for Nft.
turtredning henledet Opmærksomheden /ma l at denne Skov, der af afdøde
Røjeko/eforstan der Vrede k),Jeen omfattedes med særlig Kærlighed, nu
er truet med en gennem økonomiske Yorhold fremkaldt Ødelæggelse, idet
$jerne (Dødsboet) for at fremskaffe likvide Bidler af Hensyn til en

umyndig Arving er betænkt paa at oVerdrage Rapejerne - Skoyene Bund
bestaar for en stor Del af Ral, hvoraf en_ Del Kugleflint til Udnyttelse af et Firma i København, og at, saafremt der foruden de tidligere Gravntnger i nogle, særlig af Rødgran bestaaendo Partiet af Skoven
nu yderligere skulde foretagee Ralgravninger, vilde dette medføre Skovens - Pidelaggelee Daturfredningsraadet har * en Brklæring af 16' Juni 19 28 ud
-tal,RMe'knirædathomnleArafdys,
Idet-denne Del af Skoven, omfatter de aneeligste og mest karakterstie,
ske Partier af det hele Skovareal, og at Raadot. idet det slutter sig
til den af Udvalget for Naturfredning i dets forommeldte Bkrivelse'af
19' barts 1928 anførte• Begrundelee for Predningen, som Betingelser for
dea fremtidige Bevarelse af Skoven maa fremhæve Nødvendigheden af, Lit
al Gravning af Ral forbydes, at den Bestand af naturlige Træarter,der
forefindes i Skoven, i første Række.opretholdee og ved forstaaende
Plukhugat pleJes
.i videst muligt Omfang, og a Rødgran, Bjærg..,Yyr og
Banke Prr efterhaanden fjernes, modenes Skovfyrren kan overholdes længere, men dog, hvor det lmmpeligt lader sig gennemføre, eratattee af
en naturlig Opvækst af de oprindelige Træarter, hvorhos Reradet, som i)
ke ønsker at udtale sig nærmere om nnkeltheder i Skovene Behandling,
yderligere Maa fremhæve nødvendigheden af, at der oprettes et Tilsyn
med Skoven, som p auser, at den atter antager Præg af naturlig Løvskov
Naturfredningoraadete Repræsentanter har ved et af retunet'
den 71 Maj 1929 paa UUshale afholdt bøde henstillet, at det af Predningsnævnet blev bestemt, at Udvisningen af Træer til Ruget kun kan
foretages af det forstlige Tilsyn med mest mulig hensyntagen til de
gamle ;.Træer og uden Heneyn,til_øieblikkelig Vinding, samt yderligere
udtalt, at det ved Readete Nrklæring af 16' Juni 1928, hvor der kun
talee om Træerne, ligessavel har været tænkt paa Bundvegetationen, og
at de saaledes , maatte henstille, at Predningen tillige kommer til at
omfatte Forbud mod enhver Art Gratisning paa Arealerne, hvorhos de ende
lig henstiller, at der udstedes Porbud mod BebYggelee paa Arealerne
uden Nævnets Tilladelse.
Under Sagens Behandling for Nævnet er der fra forskellig

4.

de. bleven rejst Spørgsmaal om Muligheden af at sikre Bevarelsen af de
h

eromhandlede Arealer ved at afkøbe Dødsboet disse og opretholde dem

som en fredet Nationalpark eller Mindepark for Frede Dejlen,

efto foretaget Undersøgelse har det ikke vist sig gørligt at løse Sa.
gen paa denne Maade.
men

r

D

Eksekutorerne i Højskoleforstander Frede Boj sent Dødsbo,
ommerfuld= tig,oand.jurie 0..Bærentsen, Stege, og HøjskOleforstan.:
g

der Vagn Møller, Rødkilde * har erklæret, at Boet og, Arvingerne Syrn*
Patiserer med Tanken om, at MatraTr.147, , 2491), 25o og 251 af Vlfsha
le Hegneden, som afdøde Bøj sen tin'Ejertid havde ~net om for at

i

.

bevare dem i deres oprindelige ejendommelige Tilstand for Eftertiden,
Fredes, Øen' de har bekræftet, at de dog af Hensyn til Forholdene i
boet. magtte te sig nødsaget-til at søge Arealerne udnyttede ved at
udleje eller sælge dem til Raludgravning, hvorved Bovekeningen vilde
bliVe ødelagt og derfor, eaafremt der maatte blive•paalegt Arealerne
Frednin sfor li teleø,. Maatte paastaa Boet ekadealøsholdt for ikke at
g

p

g

kunne udnytte dem paa fordelagtigere Maade.
Eksekutorerne har paa Dødeboeto Vegne i Tilfælde af Arealer.
net Fredning paa døn af ihtturfredningeraadet foreslaaede Meade fremsat
Krav paa, at Boet derfor tilkendes en Erstatning af 50000 Kr., som de
under Sagen skriftlig har begrundet saaledes:
1) For Forbudet mod Stengravning.
Der beregnes at kunne haves en ~lig
Mindeteindtm t af 15oo Kr. ved Stengravn1ng og dette taget 25 Gange udgør .
g

;.>

2) For særlig Drift af Skoven (derunder Forbud mod Dyrkning af Naaletræer) og Forbud
mod Kreaturgrwsning.
Tabet anslaas aarl.ig til henholdsvis ce15oo Kr. og 300 Kr ". der tilsammen taget
9.
•
,25 Gange udgør 1
med
Skoven.
forstligt
Tilsyn
For
Psabudet
om
3)
taget 25 Gange udgør'
.
fireudgift. Zoo Krder
9. 19 99

4) Fri Adgan g for Publikum

!P "P .9

41.

37500 Kr.

45000 u
5000
5Ooo

1, • «,

92500 Kr4

eller lait
f,

som Boet for at, give sit Bidrag til Sagens Løsning nedsætter til 50000
Kr.

Fredningsnævne t maa nu finde, at Bevarelsen af Arealerne
Eatralr.147, 249 1, 25o af Ulfshale . Begneden og Matr.Ur.25l Sammesteds

Çy
med "dieectTuf den vestligste, ikke træbevokeede Del af' dette Hatr.
hv4ken:Del ,for.-Tiden: er ,indhegnet og udgør o. 7,Hektar, i deres
nuværendeTiletand ikke alene paa Grund af deres Skønhed eg Ejendommelighed , ha væsentlig Betydning for Almenheden men ogeaa af naturvidenskabeligeLliensyn er, af væsentlig Interesse, og, at disse Arealer med
nævnte Und1tagelee' bør fredes, hvorved udtrykkelig beMmrkes, at det Are.
al af laatri1r-25l,
hvorpaa *Skaneen" er beliggende, er indbefattet tin'
der Fredningen, samt at Arealernes. Fredning bør sikres ved følgende

Forbud og Pakbud
A) Al Gravning efter og Fjærnelse af Btenmateriale af enhverA,.rt eamt . Band og Grue forbydes.
B) Den Bestand af naturlige Træarter, vildt voksende dan-.
ske 1.øvtræer og Ener,:der forefindes, opretholdes og plejes i videst muligt Omfang ved foretaaende forstlig Behandling; d. v..s.
Gennemhugning uden Afdrivning af etørre samlede Arealer. Rødgran
og de forskellige fremmede Nanletrmarter fjærnee efterhaanden,
solm-de ophaar Hugistmedenhed, dog at Skovfyrren kan overholdes
længere. Disse Naaletralarter erstattes dog, hvor det læmpeligt
lader sig gennemføre med naturlig Opvækst af de' oprindelige Træarter.
C) Bjeren,opretholder - ligesom det hidtil har været Tilfældet - et forstligt Tilsyn med Arealerne, og Udvisning af Tam-

er til Hugst maa kun foretagers efter det forstlige Tilsyns g Anvisning, og Hugsten skal ske med størst mulig Hensyntagen til de gamle Træer og uden Hensyn til øjeblikkelig Vinding.
D) Af Hensyn til Tmernes og Bundvegetatienens Bevarelse
forbydes al Græsning paa Arealerne af Kreaturer og Heste samt Ind.
førelse pas Arealerne af noget her i Landet ikke vildtlevende:Dyr

(heri indbefattet Kaniner i vild Tilstand).
3) Der gives Offentligheden Adgang til fri Færdsel til
Pode paa Arealerne, som det hidtil faktisk har været tilladt, dog
under Iagttagelse af de af Ejerne (eventuelt P olitiet) givne For
-skriftemdHnyilUgaesfBrndogOpethlds
af Fred og Orden.
Fredningsnævnet har efter Omstændighederne ikke ment for

Tiden at, burde udstede.YothUd med Bebyggelse paa . de fredede Arealer.
Det bemærkes, at rt atr,nr.:147, der er skovbevokset,
sudgør
479147 ma , Matr.nr. 249b,eg 25o (delvis skovbevoksede) henholdsvis .
63444 o g 12o447 ma og Matr.nr. 251 149974 S" samt at disse Arealer i
Forbindelse med-iiatr.Wr i 4a sammesteds, der udgør O 'S* Tdr. Land Eng
(hvoraf Halvdelen opgives solgt fer-e:. ll000 Kr.).ved-Offivurdering
Januar 1929 er:vurderet til. Ejendomitkyld 565o* Zr. ,h v Oraf.Ng og •
Hede 22500 Krog Skevbr4g 3 4000 4r4
Hvad nu angaer 49n erstatning, der bør tillægges Ejerne for
den Fredning, som saaledes etter' Nævnets Opfattelse nu bør fastelaaea
og gennemføres, skal først med Hensyn til Erstatningen for Forbudet
mod Udnyttelse.' af Arealerne !ed Udgravning og Bortførelse af Stenmater,,.
riale-bemwrkes.at Nævnet har : erholdt oplyst,,nt der ved en af Firmaet
P.1,4midth.ec Co., 4albenhavn, ved Nytaarbtid 1904 af .pag kyndige Folk
foretagen,Undersøgelse af de heromhandlede Arealer, under hvilken der
blev foretaget 25 forskellige Gravninger, kun.fandtes . Kugleflint i saft
ringe Uængde, at det ikke kunde betale sig at figxaveeTterden-, og det
samme'viste sig ved en,mindre Gravning, der blev foretaget 1 Nævnets
Overværelee den 7' Maj 1929, e amt' at det lud Hensyn til Værdien af det
øvrige Stenmateriale maa tages Hensyn til, at det fremgaar af den af.
P3rmaet F.L.-Smidth 4 Co. foretagne-. Undersøgelse, at Stenlagene kun er
af ringe Magtighed, og. at Easøen gennemgaaende er stærkt blandet med
Sand og Grus.
Med Hensyn til : Erstatningen for den paabudte særlige forst..
mæssige Drift afArealerne'bemærkes.at;daJerdbundener meget mager,
vil Tilvæksten ikke være stor, og at der vil v re at tange Bensyn til,
at den nuværende Naaletrmsbevokening først forlanges afviklet efterhaandeni-laamt at en ny. Opvækst af Naaletræer tidligst kan ' give Udbytte om /c. 3o Mr.
.14ævnet maa efter alt, hvad . 4sr er oplyst under Sagon,finde,
at Erstatningen til Arealernes _Ejere for den paabudte . frodning i det
hele passende kan ansættes til. et Beløb af 3oeoe Kr.,pg at det i Med+
bør be•
før af § 13, 2 ' Stykke Lov om_Naturfrednin g af S' . Maj 3917.
stemmes at StatekasSen udreder 2/3 af Erstatningen og Præstø Amtsre-

pnrtitiensfond-1/3. - samt at de Ved Ugens Zehandling

for Nævnet Paelisb

ne Udgifter afholdeepaa-tamm:»aade.

Thi

t'amme

Matr'alr. 147, 249b, 250 og døn ovenfor nævnte Del af 251 af
Ulfshale.Hegneden bør fredet taledealsom ovenfor. nærmere anført, hvori
h«

Offentligheden bør have Adgang til fri Færdsel til Pode paa Aren,.

lerne , eanledee
af

tom hidtil

faktisk tilladt, dog under Iagttagelse af de

Ejerne_ (ventuelt..ftlitiet)

g ivne

Iforskrifter med Hensyn til Undga&

elve af Brandfare og Opretholdelse af Vred og Orden.
1 Erstatning bør der betalee til Ejerne. Røiskoleforstander
Prederik(*trede) Engelhardt Bosene Dødsbo

W3 af)3tattikalsten og

30o0o Xi% .,

der udredes nied

3/3 af Præstø Amterepartitionsfond og paa eamme

/Janda Villidgifterne ved Sagens Behandling være at afholde.
Pideriehsen, Hane Ohr,Pedersen. Aage flansen.
Uendel p en afsagdes 1 Overværelse af Dommerfuldmægtig Bmrent.
sen og Høiskoleforstander Vagn Møller.
Sagen sluttet.
det havet'.
Diderioheen. Hane

C hr.Pedersen.

Aage Hansen.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnmvnet for Præstø Amtsraadekreds, Næstved, den 2o'
u n 2. 1929.
/ s~)

'bt(1-

Bedes tinglyst uden Gebyr som Hæftelse paa Sjendemmen Uatr,
Nr. 147, 249 b, 251:› og en Del af 25X Ulfehale-Hegneden, 8tege 144444strikt.
Waturfredningenmvnet for Praete Amteraade”
krede, Nwetved, den 2o/
u n i 1929.
P. N. V.

:

Afgift: §

Kr.

Øre,

Hidført i Dagbogen for Retskreds Nr. 24, Stege Købstad m. v.,.
den 2/.

3., ,
f

Lyst. Tingbog: Bd.

192 3.
Bl.,/..;..Q Akt: Skab

Genpartens Rigtighed bekræftes.
Talt
skriver: .4—

Z Kr.

Dommeren i Stege m. v., den 2/.

192 .

Nr.

.2.25 •

