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År 1977 den 22. februar

blev der i

F. 71/1976 Sag om fredning af "Flommen"
ved Sorø, matr. nr. l g Lille
Ladegård hovedgård, Sorø jorder,
m.fl., og matr. nr. l f Store
Ladegård hovedgård, Slaglille
sogn, m.fl.

afsagt sålydende

K e n d e l s e:

I skrivelse af 22/3 1976 anmodede Danmarks Naturfrednings-
,
I
I

I
I
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l

forening om, at der måtte blive rejst fredningssag for "Flommen"
med tilstødende skovarealer ved Sorø, ialt omfattende ca. 127 ha.

De arealer, der ifølge skrivelsen helt eller delvis ønskes
fredet er følgende (angivet på grundlag af senere matrikulære æn-
dringer) : l
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r1atr. Ejer matriklens2 he:r:af2 ønskes ifredet heraf fred. i h.tbnat.fr.lov. tidligerenr. areal i m veJ m ca.ha. a..'l.t.
§

472
1 § Lf7 a I § 53 fredetlod. ea.ha. ea.ha. ca.ha. m.m.

I
Lille Ladegård hotedgård under ISorø ~ordJr.

.
I

l g Sorø Akademi, L~3146 alt 4 3,6 en del herafl.skovdistrikt, fredskov4180 Sorø. -
2 samme 38007 3,~ 1 1,9 2,5 do.
33 ligl. 28608 alt 2 0,6 2,2 do.
35 a ligl. 339990 alt 2 - 1,9 16,0 do.

Store Ladegård ho,J"ed~ård.Slap.;ille sogn,
l f som ovenfor 2455373 22,5 l 1,0 do.
l h ligl. 61616 alt /1 1,7 do.
l k ligl. 1448 alt l alt do. Il ae Sorø Akademi 26765 2,5 l do. j

I

I
Lynge by og sogn. i

I42 a som ovenfor 2851895 24,3 2 4,8 fredskov
59 ligl. 11750 alt
umatr kuleret areal 26,4 2 8,3 2,2

ialt 128 ha.
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De umatrikulerede arealer består af:
2 parceller, henholdsvis beliggende nord og syd for den g~~le Vedde-
bane, som nu er matrikuleret under matr. nr. 59 Lynge by og sogn.

Den nordlige parcel af det umatrikulerede areal tilgDTh~ses
imod vest af matr. nr. 35 a Lille Ladegård Hovedgård under Sorø jor-
der, imod nord af samme matr. nr. op til matr. nr. l f Store Lade-
gård hovedgård, Slaglille sogn, imod øst af metre nr. 42 a Lynge by
og sogn og imod syd af matr. nr. 59 Lynge by og SOV1.

Den sydlige parcel af det umatrikulerede areal tilgrænses
imod vest af Sorø-Skælskør landevejen også kaldet Banevej og natr.
nr. 35 a Lille Ladegård hovedgård under Sorø jorder, imod nord af
samme matr. nr. og matr. nr. 59 Lynge by og sogn, imod øst af matr.
nr. 42 a Lynge by og sogn og imod syd matr. nr.e. 11 ~, 11 lk, 11
od, 11 el, 11 ~ og 11 lf alle af Lynge by og sogn samt Banevej.

Det hedder i skrivelsen af 22/3 1976:

"Flommen er oprindelig en søarm af Sorø sø, som ved gentagne sænk-
ninger af vandspejlet i denne sø med tiden er blevet tørlagt. Chr.
Molbech beretter i "Ungdomsvandringer i mit Fødeland", hvorledes
han i 1808 går ad den philosophiske Gang, en skov, som "fordum ind-
krandsede søens bredder, hvor nu er mose og underskov. Herfra går nu
en nyanlagt vej, som fører over den udtørrede ende af Sorø sø, der i
fordums dage løb ned mod Tuelsø og nu kaldes Flommen. Er man kommen
over denne, da møder man straks en såre yndig og behagelig skovvej".

Den nyanlagte vej er Fægangen, som blev lavet til brug for
Sorøborgernes kvæg, der efter ophævelsen af gr.æsningsretten i Hjorte-
næs skov slDlllehave adgangsvej til det stykke jord på st. Ladegård,
som borgerne havde fået i afløsning for gnæsningsretten.

I 1828 blev der skåret en·li alen dyb rende midt i vandløbet
under Kongebroen, og betydelige dele af Flommen blev tørlagt.

I 1862-1863 blev vandstanden atter sænket i Sorø sø, og en
del af Flommen blev udtørret. Sænkningen skyldtes bl.a. ønsket om at
beskytte den i 1854-1855 anlagte Banevej.

Ved ministeriel resolution af 22/12 1882 blev det anordnet,
at skovrideren, forinden frosten indtnæder, skal lede v~~det fra Sorø
sø ind over Flommen, samt atter skal lede vandet bort, når vinteren
er forbi. Skøjtebanens glæder for Sorø bys ungdom kan altså i år fej-
re sin 94 års fødselsdag.

Langs vestsiden af Flommen løber Møllediget med de to Filosof-
gange. 1.Filosofgang går fra Akademiet til Fægangen, og 2.Filosofgang
går fra Fægangen til Jernporten.
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Filosofgangen kendes helt tilbage fra Christian IV'tid og
'til tiden før dette, hvor skoven be~~tes Priorhaven, og Filosof-

gangen betegnedes som vejen gennem ~riorhaven. Ifølge Steph~Dius
har nogle dog fundet det for.godt at kalde denne vej for Philosoph-
gangen, og navnet er vel opstået efter oprettelsen af Christian
IV'Akademi.

Skoven omkring Flommen er løvskov, der bærer tydeligt pl~g
af, at arealet er gammel skovjord, hvor der i århundreder har groet
skov.

Går man en tur ad Filosofgangen, lægger man mærke til, at
der er et særligt prcæg over skoven. Den ligner iL~e ~~dre skovom-

'4iader, og forklaringen herpå er, at skoven aldrig har været QDder-
kastet de strenge forstlige principper for dyrkning og økonomi,

tlen altid har henligget som en slags naturskov, hvor menneskets
tlrdgriben i hovedsagen har v,æret at høste tr.æet - veddet - til

gavntrcæ eller byænde. Naturen har så ordnet foryngelsen.
Kun på enkelte mindXe arealer har man grebet aktivt ind i

skovnaturen.
Fra 1855 har skoven i distriktets driftsplfu~ været betegnet

som lystskov, hvilket betyder, at skoven har været udtaget af di-
striktets normale drift, og behandlingen er sket ud fra æstetiske
hensyn, hvilket i praksis betyder, at naturen har fået lov at råde
i vid udstDækning.

En tredie årsag til skovens særprcæg er mangfoldigheden af
løvtr.æer og buske. Her møder man faktisk alle vigtige danske løv-

~arter: bøg, eg, ask, ær, elm og rødel foruden adskillige mindre
~gtige tr.æarter som hæg, fuglekirsebær, røn, birk m.v. Denne mang-
foldighed er tegn på en særdeles frodig jordbund.

I Ulrichs driftsplan fra 1815 for Sorø skovene læses om sko-
~n ved Filosofgangen (citat efter A. Oppermann, Skove og Søer i So-
rø bogen, bind II, side 24): "Den saakaldte Philosophgang er 60 Tdr.
Land, hvoraf dog 12 Tdr.Land er Flomeng og 28 Tdr.Land Ellemose. Her
findes på 1/3 Td.Land Ege "i den lille Agernhauge som omtrent for 50
til 60 Aar siden her ere plantede staa i frodig Vækst og de fleste
ere ranl{e og uden Fejl". Desuden findes en 20-24 Aar gammel Plantage
paa 4 Tdr. Land med Fyr, lærke, Gran, Ahorn, Birk, Hvidelle og nogle
enkelte Weymouthsfyrrer, "alt.staar her i den skønneste og frodigste
Vækst" og maa udtyndes til Vinter". "ÆIlemosen er af særdeles Godhed
ji har • • • • • • • • i de sidste 3 Aar indbragt Forstkassen over
(~oo Rbd.NV., skønt mere end tusinde af de rankeste og bedste Ælle
ere overholdte til Frøtrcæer."

=~.-=~"===~~----~~-------=---------
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liDennylig anlagte saakaldte Fægang er bestemt til en Fædrivt for
Sorø Borgeres Kvæg, der i tiden maatte blive græsset paa Store Lade-
gaards Mark. II

I Dansk Skovforenings Tidsskrift for 1969, side 261 og flG"
skriver arkivar Viggo Petersen en lille afhandling: Agernhaver og
andre skovdyrkningsforanstaltninger i Danmark før v.Langens ankomst
1763.

Heri omtales også agernhaven i Filosofgangen, idet der på side
265 anføres: "netop i 1730' ern~ ..kun...'1.eman således udplB-J."'1te2-3000
tD::eerfra en agernhave ved Filosofgangen i Sorø.1I

De førnævnte lærketD::eerses nu som store flotte t~~er i skoven
ved Flomvejen. Af skovfyrrene er hLLn en enkelt tilbage.

Specielt om disse lærk kan anføres, at Dr. Syrach Larsen mener,
at de stammer fra Schaffers planteskole i Hørsholm, der var en kendt
forstplanteskole omkring 1800.

Det vigtigste i bedømmelsen af skoven o~~ring Filosofgangen er
dog løvskoven, som hovedsagelig er bøg. Denne bøgeblandingsskov, der
i syd går over i en elmeblandingsskov viser en skovtype, som sikkert
er oprindelig, og i dag må betragtes som en sjældenhed her i landet,
og som forstfolk betragter som særdeles værdifuld for forståelsen af
løvtr-ædyrkning på frodig jordbund, fordi man her ser en frodighed og
en udnyttelse af ~{strummet, der med lidt god fantasi kan lla}Imesig
den egentlige jungles frugtbarhed, hvor alt er grønt fra jord til
top.

Man finder her bøge i alle aldre fra 1-300 år, ligesom man fin-
der de øvrige træarter, bortset fra eg, repræsenteret i alle aldre.

Flommen er af stor botanisk værdi for den undervisning og forsk-
ning, som nu foregår med Christiansminde som udgangspunkt for studeren-
de ved Københavns Universitet. l'1øllediget,som er et ca. 800 år gam-
melt cistercienserfortidsminde, regnes for Danmarks betydeligste be-
varede ingeniørarbejde fra den tidlige middelalder, og Filosofgangen
er en bærer af tradition og romantik helt fra Chr. IV;§ tid. Til alt
dette kommer stedets ynde og rekreative værdi for både lærere og ele-
ver ved akademiet og for Sorø bys borgere.

I det hele e~ det Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse,
at der til Flommen med tilstødende skovarealer knytter sig så betyde-
lige fredningsmæssige interesser, at området bør gives en varig sik-
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~ing ved en fredning."
Fredningspåstanden er sålydende:

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.
Bebyggelse
Terrænændringer

•Oplabspladscr m.v.
~uftledninger
_eje

Motorkørsel

Arealernes drift

I

Skove
Hegn m.m.
Vandløb m.m.

Landskabspleje

(som gengivet nedenfor)
På de fredede arealer er ændringer i terr,ænformerne,
heru..71dergravning af sand og grus samt opfyldning og
planering ikke tilladt.
Sløjfnin~ af Vedbanedæmningen skal dog kunne finde
sted. Projektet skal, forinden arbejdets påbegyndelse,
godkendes af de påtaleberettigede.
(som gengivet nedenfor)
(som gengivet nedenfor)
Vejanlæg og -reguleringer, bortset fra anlæg af
mindre private veje, som følger det naturlige ter-
ræn, kan kun ske efter de påtaleberettigedes ~od-
kendelse.
Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor må kLL71
finde sted på den offentlige vej "Fæga.."lgenll

•

Undtaget herfra er tjenstlig kørsel sa~t kørsel
nødvendiggjort af lovligt ærinde på ejendomnene.
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende
driftsform. Den eksisterende fodboldbane på den
sydvestliEe del af arealet skal dog fortsat kunne
opretholdes. Pleje og vedligeholdelse af banen må
finde sted.
Ligeledes skal man som hidtil kunne etablere skøj-
tebane på den sydlige del af Flommen ved opstem-
ning af vandet.
Arealet må ikke formindskes gennem udst~G1ing el-
ler frasalg uden fredningsnævnet s tilladelse.
(som gengivet nedenfor)
(som gengivet nedenfor)
Arealerne må ikke yderligere afvandes. Eksisterende

grøfter må holdes oprensede.
De påtaleberettigede kan efter aftale med ejeren
lade foranledige pleje af ud~Tkede arealer med
henblik på at bevare eller fremelske en karm(te~
ristisk vegetation eller en ønsket. naturtilstand
af værdi for området.
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Itløj (som gengivet nedenfor)
Almenhedens færd-
sel o~ ophold (som gengivet nedenfor)
Påtaleret Påtaleret tillægges fredningsmevnet for Vest-

sjællands amts sydlige fredningskreds og Dan-
marks Naturfredningsforening.

For at tage stilling til om sagen skulle behandles i reali-
teten eller afvises, jfr. naturfredningslovens § 12 holdt næ~et møde
den 8/9 1976, hvortil var indkaldt følgende:

~anmarks Naturfredningsforening,
Fredningsplanudvalget,

.orø kommune,
ttredningsstyrelsen,

Naturfredningsrådet og
SkovstyreIsen.

Efter forhandling ved det~e møde besluttede nævnet, at sagen
ikke skulle afvises i medfør af nævnte § 12, og bekendtgørelse on fred-
ningssagens rejsning blev indrykket i Statstidende og Dagbladet den
14/9 1976 og i Sjællands Tidende den 20/9 1976.

Sagen blev derefter behandlet ved et møde den 27/10 1976, hvor-
til indkaldelse var sket ved bekendtgørelse i Statstidende, Sjællands
Tidende og Dagbladet, foruden ved meddelelse til ejeren Sorø 1U:ademi
og vedkommende institutioner. Ved mødet erklærede alle tilstedeværende,

~t de var bekendt med de omhandlede arealer, hvorfor besigtigelse ikke
~oretoges.

Ved mødet var følgende repnæsenteret:
Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalkomite,
Sorø Akademi,
Sorø Kommune,
Vestsjællands amtskommunes vejvæsen,
Naturfredningsrådet og
Fredningsplanudvalbet.
Skovstyrelsen var indvarslet, men ikke repnæsenteret.
Sorø kommune og Vestsjællands amtskommune har protesteret mod

fredning af "Flommen", idet man. særlig har henvist til
'__ at hele det område, der er omfattet af fredningspåstanden i forvejen

er fredskov eller beliggende indenfor 300 m fra fredskov,
at hele arealet er ejet af So~ø Akademi, der må sidestilles med det

offentlige,
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.-at næsten alle de aktiviteter, påst~~d~n nævner, ky~ver tillade~se
fra fredningsnævnet uanset om frednlnGen gennemføres eller eJ,

at overfredn~ngsnævnet i henvendelse af 29/1 1952 har afvist en
tilsvarende fredningspåstand,

at der ikke hos kommunen er noget ønske eller nogen planer om at
gribe ind i Flommens nuværende tilstand.

Der er fra disse sider særlig protesteret mod frednings-
påstandens bestemmelser om vejanlæg samt imod, at Naturfre~~in5s-
foreningen skulle have påtaleret. Sorø kO~~1L~e har ønsket sig til-
lagt påtaleret i h.t. en eventuel fredningskendelse.

Sorø Akademi har anbefalet fredninG og tilkendeGivet, at
.'man ikke stiller krav om erstatning, hvis fredning gennemføres i

overensstemmelse med påstanden, men Sorø A1(ademi har ønsket ind-

'

føjet en bestemmelse i en eventuel fredninGskendelse om, at eje-
'ren skal stå frit, såfremt arealets karakter ændres radDcalt ved
vejanlæg, luftledninger eller på nogensomhelst anden måde. ~~ade-
miet har særlig anført, at en eventuel fredning i~ce bør hindre
ejeren i en senere udvidelse af eksisterende v~~dingskanaler med
henblik på tilledt vands gennemstrø~~ing, dog efter aftale med
fredningsnævnet. Akademiet ønsker sig endvidere tillagt påtaleret.

Naturfredningsrådet har stærkt støttet ønsket om fredning
af "Flommen" under henvisning til områdets videnskabelige og un-
dervisningsmæssige betydning og det gennem århundreder opståede
natur- og kulturmiljø.

Rådet har særlig understreget, at fredning vil give mulig-Ir hed for varig vedligeholdelse af arealet, og en kendelse bør der-
, for indeholde en bestemmelse om, at området søges bevaret i sin nu-

værende tilstand som engarealer og løvskovbryn. Rådet har ønsket
4t sig tillagt påtaleret.

Fredningsplanudvalget har også stærkt anbefalet fredning
af "lnommen" og understreget områdets meget store botaniske og
landskabelige betydning og henvist til, at der ved fredning opnås
mulighed for landskabspleje, der bør k1L~e foretages uden udgift
for ejeren. Fredningsplanudvalget har endvidere fremhævet, at en
fredning vil sikre arealets tilstand uafhængigt af, om lovgivnin-
gen ændres på de områder, hvor den for tiden giver en vis sikring
af arealets tilstand.

Endvidere er der fra forskellige sider foreslået mindre
~ ændringer til fredningspåstanden, såfremt fredning gennemføres.

Efter det for fredningsnævnet oplyste finder nævnet, at
,
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•l,
det omhandlede areal - "Flommen" - er særdeles fredIlinGsværdigt, hvor-
for fredningspåstanden vil være at tage til følGe alene med de ændrin-
ger, som fremgår af nedenstående, herunder at frednings~~vnet ilcke
finder anledning til at tillægGe andre end nævnet påtaleret.

Nævnet finder anle~~ing til særligt at bemærke, at det lli~der
de førte forhandlinger er fremgået, at i hvert fald en del af bag-

'-' grunden for, at Danmarks Naturfredningsforening har fremsat be~ring
om fredning af "Flommen", er planerne om en såkaldt IIFlomvejll- en

,vej, s?m mere eller mindre vil berøre 1I]llomrnenII - hvilke planer i{jen-
'nem flere år har været omtalt bl.a. i dagspressen, men dette er H:ke

'på nogensomhelst måde anført i Dan~arks Naturfredninr,sforcnin~s iøv-
rigt meget udførlige sk~iftlige beGrundelse for øns'(et om fredr-i~z.
I denne forbindelse finder nævnet grund til at fremhæve den nedenfor
fastsatte bestemmelse om vejanlæg, da nævnet ved sin beslutning om
at gernemføre fredningen ikke i nogen henseende har taget stillinG
til muligheden for anlæg af en "Flomvejll, idet dette eventuelle pro-
blem må behandles,hvis og når et projekt herom forelægges for r~et.

Under hensyn til at ejeren har tiltrådt fredningspåstanden
uden at stille krav om erstatning, finder nævnet at burde imødekomme
ejerens ønske om en vis adgang til tilbagetræden i tilfælde af væ-
~entligt ændredede forhold.

, .' Fredning af "Flommen" gennemføres herefter således:
Det fredede område er foranstående matr.nr. 'e og umatrilGl-

4tleret areal som afgrænset på vedhæftede kort.
Fredningspåstandan tages iøvrigt til følge med visse mindre

ændringer, nemlig således:
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.
Bebyggelse De fredede arealer må ikke yderligere bebygges.

Der må således ikke opføres bygninger, skure
boder eller andre indretninger.
På de fredede arealer er ændringer i tGr~xnfor-
merne, he,runder gravning af sand og grus samt
opfyldning og planering i~~e tilladt.
Sløjfning af Veddebane&R~ingen skal dog kunne
finde sted~.Projektet skal, forinden arbejdets
påbegyndelse, godkendes af fredningsnævnet.

Terrænændringe r

•



- Oplagspladser m.v.e

Luftledninger

'IMotorkørsel

Arealernes drift

_Skove

Hegn ID.m.
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De fredede arealer må ikke anvendes til op-
lags- og lossepladser, teltlejre eller cæll-
pingpladser, og der nå Dcke indrettes bilop-
hugningspladser eller he~stilles udr~~gcrede
biler eller maskiner eller dele heraf. For-
urening af naturen ved henlæggelse af affald
eller andet må ikke finde sted.
Master, tårne og ledrlin5S~'1lægmå ilcke opsæt-
tes uden fredningsnævnets tilladelse.
Vejanlæg og - reGUleringer, bortset fra a~læg
af mindre private veje, som følbcr det natur-
lige terræn, kan kun ske efter fre~~ingsnævnets
tilladelse.
Motorkørsel samt kørsel med knallert ~å kun
finde sted på den offentlige vej 1I]'ægangen".
Undtaget herfra er tjenstlig kørsel samt kør-
sel nødvendiggjort af lovligt ærinde på ejen-
dommene.
De fredede arealer skal bevares i deres nuvæ-
rende driftsform. Den eksisterende fodboldbane
på den sydvestlige del af a~ealet skal dog fort-
sat kunne opretholdes. Pleje og vedligeholdelse
af banen må finde sted.
Ligeledes skal man som hidtil kunne etablere
skøjtebane på den sydlige del af "Flommen" ved
opstemning af vandet.
Arealet må ikke deles gennem udstylL~ing eller
frasalg uden frednings~~nets tilladelse.
De under ~gentlig skovdrift hørende arealer
skal fortsat kunne drives forstmæssi~t. Skov-
brynene skal fortsat pcstå af løvtnæer, der
er naturligt hjemmehørende på stedet. LøvtDæs-
procenten på det fredede areal må ikke nedsæt-
tes. Udenfor eksisterende bevoksninger er an-
læg af skov, juletræ- og pyntegrøntkulturer
ilr...ketilladt.
Stendiger og jordgærder må ikke fjernes. Med
undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkul-
turhee;n må hegn ikke opsættes eller plantes
uden fredningsnævnets godkendelse.
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_ Vandløb m.m. Arealerne må ikke yde:!:'licereafvandes. Eksiste-
rende grøfter m~ holdes (tillades) oprensede.
Fredningsmyndighederne kan uden udGift for eje-
ren 'lade fora.."t1ledigepleje af udyrkede arealer
med henblik nå at bevare området som e~garealer. .....

og løvskovbryn. Forinden sådili~"t1eforanstaltnin-
ger iværksættes, skal fredninGsmyndighederne
forhandle med ejeren for så vidt muligt at opnå
enighed heroD.
På de fredede arealer må ikke indrettes motor-
baner eller a.."t1dreindretninger, der medfører
unødig støj. Kraftig genc;ivelse af musik, brug
af højttaleranlæg og lignende må ikke finde sted
i fri luft.
Der gives offentligheden adgang til færd~el på
eget ansvar til fods og ophold pl de på kortbi-
laget indtegnede stier og skovveje, der ikke må
sløjfes, men eventuelt nok omlægGes efter forud-
gående aftale med fre~"t1inbsnævnet.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Vestsjæl-
lands amts sydlige fredningskreds.

Såfremt det fredede areals karakter imod ejerens protest væsent-
ligt ændres ved vejanlæg, anbringelse af luftleQ"t1ingereller på nogen-
somhelst anden måde, kan ejeren forlange fredningen opl~vet.I' Kendelsen vil være at tinglyse på de fornævnte ejendomme med

/ prioritet forud for servitutter og pantehæftelser.
Kendelsen kan påklages til Overfredningslli~vnet. Klagefristen

er 4 uger fra den dag, fredningsnævnets kendelse er meddelt den på-
_gældende.

La.."'1dskabsnleje

IIAlmenhedens færdsel
og ophold

Påtaleret

T h i b e s t e m ID e s:
De foran ved matrikelnumre specificerede arealer og det foran

nævnte umatrikulerede areal beliggende dels i Sorø dels i Slaglille og
Lynge sogne, således som disse arealer er afgrænset på vedhæftede kort,
fredes som foran beskrevet.

Fredningen foretages uden erstatning til ejeren.
(I . /--

.. /'·2··:Ij;~/~~Cl'-.7 L;_>'~' Z

.., Ad1 er Petersen. ..;.~rik B. Neergaard.
i J.I!. "./,,-/

-/ /c/ti'Z../ .u/;![;;->/~ 't:i'/

iolmer nielsen.

For-
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anstående kendelse k~~ i medfør af naturfrednin~slovens § 24 indbringes
for Overfredningsnævnet af de i lovens § 22, stk. 2, nr. 1-6 nævnte in-
stitutioner og personer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, da kendelsen
er meddelt den pågældende.

r:~ I-:~"{ ~lIfG ~SN/~\lN!:T
FC~ \.':':~T~ ...r:~;LLt\:\I::;S A~AT
SYDL!C::::: FFI::::;;miG.SrmEDS

NÆS'f'IIED

, den 23. februar 1977·

Erik B. Neergaard •
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År 1952, den 29. ja~uar, afsagde ov~rfredning8nævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1063/51 vedrørende fredning af Flommen mellem Veddebanen
og hovedvej nr. l.

... I den af fredningsn~vnet for Sorø amt den 9. maj 1951 afsagte
~ kendelse hedder det:

"I skrivelse af 14/9 1950 har Sorø akademis 19 skovdistrikt
anmodet om fredning af den !iel af den såkaldte "Flom" (engdraget
mellem Sorø og Tuel sø), der er beliggende mellem Veddebanen og
hovedvej nr. l og som n~rmere angivet med rød indkIamning p~ et med
andragendet fulgt kort. De arealer, der ønskes ,fredet, består af
matr. nr. Ih, lue og en del af matr. nr. lf St. LadegaBrd, Slaglille
sogn, en del af matr. nr. 35a 11. Ladegård, Sorø by, samt et umatri-
kuleret tørlagt areal af Sor0 sø, grænsende op til 'Sorø by samt Slag-
lille og Lynge sogne.

Forslaget går ud på, at arealet stedse skal bevares som eng med
undtagelse af de arealer, der for tiden drives som tje~tejord. Area-
lerne uden for tjeneste jorden må kun udnyttes til kreaturgr~sning eller
høslet, dog at det af hensyn til den bedst mulige udnyttelse mede· mellemrum tillades at omlægge disse, oåledes at de indenfnr et tidsrum
af 2-3 år kan drives med korn eller andre landbrugsafgrøder. Der m4
ikk~ på arealet og i en afstand nf 50 m fra dettes øst- og vest side

~ttopføres bygninger af nogen art bortset fra nødvendige ændringer og
udvidelser i de best~ende tjenesteboliger, ligesom der ikke må opstil-
les ledningsm~ster samt anl~gges rensningsanl~g og lign. Det best~end8
rensningsanlæg for Sor0 by b0r snarost søges fjernet. Ud over de ba-
st~ende vejanl~g må der ikke anlægges sadanne, bortset fra naturlige
stianlæg. Ved fornyelse af bevoksningen langs øst og vestsiden af det
fredede areal bør denne fortrinsvis kun ske med lC'Jvtræer.Træer og
trregrupper bør søges bevaret l,:IJngstmuligt, og forny~lse bør ske, så
at karakteren af uber:"rt eng opretholdes.

Sorø by har protesteret mod fredningen under hensyn til, at der1- på byens dispositionsplan er optaget anl~ggelae af et idrætsanl~g, der

I.
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hensigtsmæssig kan anlægges på oyan tilhørende arealer, idet byen
ikke har mange udvidelsesmuligheder. ~yen har 1 ~å hgnseende henvi~
til skrivelse af 17. og 22. august 1950 fra Arbej~ og bolj~iniste-
riets kommitterede i byplansager, hvorved godkendes bl_ a., at idrTts-
anlægget placeres i uFlommeuw• Byen har endvidere henvist ti~, at
Statens konsulent i Fredningssager intet har haft at indvende mod
dispositionsplanen.

Nævnet har besigtiget de heromhandlede arealer.
De pågældende arealer er så natursk3nne, at andragende~ om fredning

findes at burde im0dekommes, dog at det bør tillades Sorø by at placere
r... et idr~tsanlæg på arealerne som forudsat i dispositionsplnnen.
~ For fredningen er der ikke krævet erstatning."
ti Konklusionen er s~lydende:

"De på det vedhæftede kort med rødt indrammede arealer af matr. nr.
{~h, lac og en del af matr. nr. lf St. Ladegaard, Slaglille sogn. en

del af matr. nr. 35a Ll. Ladegaard, Sorø by, samt et umatrikuleret
tørlagt areal af Sorø sø gr~nsende op til Sorø by samt Slaglille og
Lynge sogne, fredes, s~ledes at det stedse bevares som eng med undtagelse
af de arealer, der for tiden drives som tjenstejord. Forsåvidt disse

~ ti \ tjenestejorder helt eller delvis nedlægges, skal de overgå til gr~sarea-
ler. Arealer~c udenfor tjenestejorden må kun udnyttes til kreaturgr~s-
ning eller høslet, dog at det af hensyn til den bedst mulige udnyttelse
af græsningsarealerne er tilladt med mellemrum at oml~gge disse, således
at de indenfor et tidsrum af 2-3 ~r drives med korn eller andre land-
brugsafgrøder.

4It Bortset fra det eventuelle idrætsanlæg, som Sor~ by i overensstem-
melse med dispostionsplanen agter at 'placere på arealet, og snm tillades,
må der ikke på dette opf~re8 bygninger udover de til idrætsanl~gget

~~dvendige bygninger eller anlæg samt nødvendige adgangsvej e, dog at
nødvendige ændringer og udvidelser i de bestående 'tjenesteboliger er
tilladt. Der m~ ikke på arealet opføres transformatorstationer, leQni~gB-
master eller lign.

Når det'på arealet nu værende rensningsanl~g nedl~gge8J må der på
arealet anlægges den n0dvendige pumpestation samt de n~dvendige over-
løbskloakledninger til Flomgrøften. På arealet må der udføres de naturlige
stianl~g. Ved fornyelse af bevoksningen langs øst og vestside~ af det
fredede areal må denne fortrinsvis ske med løvtræer. Træer og tr~grupper

.. bør bevares længst mulig 08 fornyelse b~r ske, således at karakteren af

.uberørt eng opretholdes •

.......
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Påtaleretten efter denne kendelse har Fredningsnævnet for Sorø amt".
Kendelsen er indanket af Sorø Akademis l. skovdistrikt med påstand

om, at tilladelsen for Sor0 by til a t placere et idr'"etsanl:egp~ arealet
udgår, subsidi~rt at kendelsen oph~ves, og mest subsidiært, at der
tilkendes akademiet en erstatning, som foreløbig ansl~s til 200.000-
300.000 kr.

Overfredningsn~vnet har den 10. oktober 1951 besigtiget de pågæl-
dende arealer og forhandlet med den ankende og andre i sagen interesse-
rede. Det blev herunder af Sorø byr~d fremh~vet, at byens beliggenhed
gør det vanskeligt i det lange 10b at skaffe arealer til bebyggelse,

~og at man derfor har lagt vægt på at kunne anlægge sportspladsen på et
areal, der er uegnet til bebyggelse.

Itt Da idrætsanlægget er optaget pb en uf byrådet udarbejdet disposi-
~tionSPlan, har overfredningsnævnet sut sig i forbindelse med boligmini-

steri~s kommitterede i byplansager, som har udtalt sig i overensstemmel-
se med det fra byr~dets side anførte.

Overfredningsnævnet hur derefter anmodet byrådet om at ville give
nærmere oplysning om det p~tænkte idr~tsanlæg, navnlig med hensyn til
bygningernes art, størrelse og placering samt vejanl~g og parkerings-

,; plads. ~yrådet har svaret, at anlæggets udførelse ligger så langt ude
i tiden, at man endnu ikke har udarbejdet planer dertil og derfor ikke
kan besvare de stillede spørgsm81.

Under hensyn til, hvad der s~ledes er oplyst, og da de ~f frednings-
kendelsen omfattede arealer ligger indenfor 300 m fra skov, jfr. natur-

14I{redningslovens § 25, 2. stk., har overfredningsnævnet beslutt~t at
ophæve fredningskendelsen •.Det bemærkes herved, at byr~det i sin oven-
nævnte udtalelse har anført, at en gennemførelse af planen om et idræts-
anl~g til sin tid må ske efter forhandling med Sor~ akademi.

'4t T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for

vedrørende fredning af Flommon
hFBves.

Sorø amt den 9. maj 1951 afsagte kendelse
mellem Veddebanen og hovedvej nr. l op-

Udskriftens rigtighed be-
kræftes.

~~uz-...t C-
F. Grata

overfredningsnævnets sekret~r
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forhandlinesprotokollen for fredningsnævnet for S o r ø amt.

K e n d e l s e afsagt den 9.maj 1951.

I skrivelse af 14/9 1950 har Sorø Akademis l. skov-
distrikt anmodet om fredning af den del af den såkaldte " Flom "
( engdraget mellem Sorø og Tuel sø ), der er beliggende mellem Ved-
debanen og hovedvej nr. l og som nærmere angivet med rød indklamning

4t på et med andragendet fulgt kort. De arealer, der ønskes fredet, be-
står af matr.nr. lh,l~, og en del af matr.nr.lf St. Ladegård, Slag-ti lille sogn, en del af matr.nr. 35~ Ll.Ladegård Sorø by, samt et uma-
trikuleret tørlagt areal af Sorø sø, grænsende pp til Sorø by samt
Slaglille og Lynge sogne.

c -rl'~t~g~ ~§; at area~ftEfs, s\~~
som eng ld ~dt~se'~ di=irea\er, der f~t~n ~oJ t~e-

•

nesYj1M~realele ude~ ~eRej<fden nt~ udnyt1\. t~rea-
turg~n~ eller øslet~g at de' ~ensyn~~ ~en ~~e
udnyttelse me<i~~"IlRlades It ~g~s~således at de
indenfor et ti~ ~~- ~ år k~ d~s~ k~ler andre land-
bru~safgrøder. Der må ikke på arealet og i en afstand af 50 m. fra
dettes øst og vestside opføres byfninger af nogen art bortset fra

~~ nødvendige ændringer og udvidelser i de bestående tjenesteboliger,
ligesom der ikke må opstilles ledninqsmaster samt anlægges rensnin~s-
anlæg o.l. Det bestående rensningsanlæg for Sorø by bør snarest søges
fjernet. Udover de bestående vejanlæg, må der ikke anlægges s2danne,
bortset fra naturlige stianlæg. Ved fornyelse af bevoksningen langs
øst og vestsiden af det fredede areal bør denne fortrinsvis kun ske med
løvtræer. Træer og trægrupper bør søges bevaret længst muligt, og for-
nyelse bør ske, så at karakteren af uberørt eng opretholdes.

Sorø by har protesteret mod fredningen under hens)~
til, at der på byens dispositionsplan er optaget anlæggelse af et
idrætsanlæg, der ikke hensiftsmæssig kan anlægges på byen tilhørende
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FBæDNINGSNÆNNET,

F. l65/l~82.
Ve~ ansøgnipg fremsendt gennem Vestsjællands amtskommune,

fredningsafdelingen, den 11/8 1982 har Naturgas Sjælland anmodet om
4ttilladelse til, at en fordelingsledning for naturgas på en ca. 190 m

lang ~tr,ækning føres igennem arealer omfattet af nævnets kendelse af

•
22/2 1977 vedr. "Flommen", tinglyst den 20/4 1977.

I Fredningsafdelingen har'ved sagens fremsendelse oplyst: "Fra
Ingemannsvej ønskes ledningen placeret i indkørslen til skoven, således
at Møllediget krydses i den eksisterende vej, herfra fortsættes lednin-
gen gennem den gamle {odboldbane, der ikke er blevet benyttet i 1982,
og v~dere i vejareal udenfor fredningen til måler- og regulatorstatio-
nen Frederiksberg. Den ansøgte krydsning af det fredede areal vil i~ke
medføre landskabeligt uheldige forhold, da ter~net retableres efter
nedgravp~n~en, Qg vil i~ke ødelægge noget ved Møllediget, ~a ledningen
placeree i den ekeisterende vej over diget."

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af den tinglyste
fredning, at fordelingsledningen føres gennem de fredede arealer som

"ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Adgørelsen kan efter naturfredning~lovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. an-
søger~n og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den på~ldende klageberettigede.

Eq tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan til.ladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnæ~li~~;_J1ler ministAeren.~

\I~'~:.,i.!f;~/t~J- ../1:' ~' .~..~ ~ -tf'. '.
III.//J-i .." . - / q~Fo met'Nlelaen. F;I/. fJl' ense~. S.B. aamuaaen.

Naturgaa Sjælland,
Fru I ngeavej 25,
4180 Sorø.
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,/ Brit g. NeerQurc

Dato: 16. dec. 1992

Sags nr.: F. 20811992

Ved ansøgning indgået den 4/8 1992 har selskabet for Sorø
kommune anmodet om nævnets tilladelse til etablering af en spilde-
vandstransportledning fra Flommen til Nordmarksvej, Sorø.

Ledningen ønskes- etableret over matr. nr. 35 ~ Lille Lade-
gård Hovedgård under Sorø Jorder samt umatrikuleret areal af Flom-
men, der ·er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 22/2 1977. I

ti kendelsen er bl.a. anført, at ændring i terrænforholdene er forbudt.
Af kendelsen fremgår i øvrigt, at fredningens formål i det væsentlige
er at bevare arealerne af hensyn til dets store botaniske og landska-
belige betydning.

Vestsjællands Amtskommune har i skrivelse af 30/10 1992 be-
mærket:
" Der er tale om en del af et større kloakanlæg, hvoraf en del af, spil-
devandstransportledningen samt et opsamlingsbassin for regnvandsfor-

"tyndet spildevand ønskes placeret inden for det område, som er fre-

• det ved Fredningsnævnets kendelse af 22. februar 1977. Anlægget kan
derfor ikke gennemføres uden Fredningsnævnets tilladelse.
I forbindelse med sagens behandling blev der den 11. september holdt
en besigtigelse, hvori også deltog Sorø Akademis Skovdistrikt og Skov-
og Naturstyrelsen, Kopi af referat fra besigtigelsen vedlægges til o-
rientering. på det grundlag ændredes projektet således, at opsamlings-
bassinet flyttedes væk fra pumpestationen og Veddebanens dæmning til
en mindre i øjnefaldende placering på et tidligere nedsivningsareal.
I forbindelse med anlægget vil der ske en oprydning her. Endvidere blev

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro: 2 0526 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 1,010
kl. 9.00-12.00-



ledningsføringen syd for Filosofgangen efter aftale med skovdist
tet flyttet til en linieføring, der var mere skånsom over for sk en.

'ti' Den ændrede linieføring fremgår af tegning 34370 2B. Til sammenl: -
ning vedlægges det oprindelige linieføringsforslag, tegning nr. , 370
2A. Forvaltningen finder, at det således ændrede projekt er det I st

Under henvisning hertil meddeles, at nævnet i medfØr af tur-

skånsomme og kan under forudsætning af at opsamlingsbassinet udfq
Imed græsklædte sider og bund anbefale, at Fredningsnævnet meddelll den

fornødne tilladelse til anlæg inden for det fredede område".

beskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af et forløb
f

f
spildevandsledningen samt placering af opsamlingsbassinet som ant"-
vet på tegning 34370 2B. Under hensyn til formålet med ledningen fin-
der nævnet, at dens etablering ikke således strider mod fredningf ns
formål, at den ikke bør etableres.
Det forudsættes, at opsamlingsbassinet udformes med græsklædte s: er
og bund som anført af amtskommunen.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inde1 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2. l

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Slotsl rken
ejeren

15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren/og forskellige myndigheder
KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den Påg,j dende
klageberettigede. Hvis klagefristen udlØber en lørdag eller hel l ~dag

t
forlænges fristen til den følgende hverdag. l

!
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbe~. Retti-

H. Jul Fjerring A/S

dig klage har opsættende yirkning for den påklagede afgørelse, m rmindre
,I )

:1

Vagn Lundegaa'b '

'vitÆk,d1~(
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bestemmer andet.
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(Jii?k:1heden
Ulla Koch

Korsdagde 1
4200 Slagelse
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