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FREDNINGSNÆVNET>

AFGØRELSE
I FR.S. 177/83
FREDNING AF TORPE MOSE

Den 15. november 1983 anmodede Danmarks Naturfredningsforening
om, at der måtte blive rejst fredningssag for Torpe Mose. Fredningspåstanden gik i det væsentlige ud på at sikre den naturvidenskabelige
variation i mosen og at sikre adgang til arealen med henblik på opfyldelse af videnskabelige
eller undervisningsmæssige
formål.

tt

Den endelige fredningspåstand
omfatter
Lb.nr.
Ejernavn
Matr.nr.
postadresse

.~.

følgende arealer:
ha.
heraf omfattet af
naturfredningslovens
§§ 47-1 og 47-2, ha
2,0

Henning S. Larsen
Trælløsevej 66
4160 Herlufmagle

4-b Torpe by,
Herlufmagle

6,1

2.

Jette og Hugo
Petersen
Kastanievej 5
4160 Herlufmagle

del af 4-c
smst.

0,8

3.

Kurt Duelund
Petersen
Kimmersøgård
Stestrupvej 140
4360 Kr. Eskildstrup

4-h
og l-b smst.

14,0
8,7

7,0
7,9

4.

Lars Rasmussen
Tybjergvej 4
Orup
4160 Herlugmagle

del af 8-b
0,2
Orup by, Ty bj erg
del af 16-a og
0,3
del af 16-b
0,1
smst.

0,2

laIt ca.

30,2 ha

alt
alt

rlJ

Fredningspåstanden
omfatter endvidere den østlige del af matr.
nr. l-b Torpe by, Herlufmagle sogn, hvilket areal er bevokset med
nåletræer. Dette areal udgår af fredningen, jf. nedenfor.

Danmarks Naturfredningsforening
har som begrundelse for fredningsforslaget bl.a. anført:
Torpe Mose er en næringsrig lavmose, et rigkær, der er ugræsset
eller meget lidt græsset. Mosen er præget af åbne kærtyper og eng.
I den centrale del har der været gravet tørv, hvilket har resulteret
~
et åbnet, sumpet pilekrat med et mindre åbent vandhul. Der er en
del opvækst af pil i området omkring det ældre pilekrat. Desuden er
der plantet gran i flere partier af mosen.

tli

mosen findes vegetationse~ementer,
som angivet på vegetationskortet,
der medfulgte rejsningsskrivelsen.
Vegetationselementerne
bestå~~ af:
græseng (mindre fugtig især i mosens østlige del), starkær (domineret
af toradet star), fugtigt tuet storstarkær
(domineret af stiv star og
med kærsvovlrod) , fugtigt pilekrat (gTå pil og femhannet pil), mindre
nåletræsplantninger,
større og mindre flader af tidligere åbent vand
(nu under tilg~oning hovedsagelig med bredbladet dunhammer). Det fugtige tuede storstarkær og det fugtige pilekrat udgør mosens mest fugtige og lavestliggende dele.

4Illoraen er artsrig og omfatter følgende arter: toradet alm. hirsestar,
nikkende knippestar, trådstar og stiv star, mosebunke, alm. mjødurt,
tt~ynd-padderok, nedbøjet ranunkel, gul frøstjerne, alm. knopurt, kærsnerre, trenervet snerre og sump-snerre, kærsvovlrod, vandnavle, kød~arvet
gøgeurt, kær-fladstjerne,
djævelsbid, krydende pil, stor skjaller, vand- og ager-mynte, alm. skjolddraver,
blåtop, musevikke, kærdueurt, alm. brunelle, tormentil, eng-nellikerod,
mage blomstret frytle,
sump-forglemmigej,
smalbladet kæruld, trævlekrone, vand-skæppe, vandpeberrod, bredbladet mærke, vild hør og bredbladet dunhammer. Bemærkelsesværdi er desuden forekomsten af den meget sjældne løg urt i store
bestande, måske landets største. Arten er kun fundet i den sydøstlige
del af landet, hvor den kun har få voksesteder tilbage.

Tilbagegangen
mindre intens

skyldes bl.a. mosekultivering,
græsning.

I botanisk henseende
værdig lokalitet.

ophørende

må Torpe Mose anses for en meget

høslet

og

bevarings-

Torpe Mose er medtaget i lokalitetsregistreringen
"Fuglelokaleteter i Storstrøms amt", udarbejdet af Dansk Ornithologisk
Forening i 1983 hvor den klassif±ceres 30m en "meget god fuglelokalitet". Mosen .karakteriseresJved .en meget høj ynglefugletæthed
og en alsidig sammensætning.

•

Den østlige og nordøstlige del af området består af tør eng,
hvor der kun findes få ynglefugle. Derimod må den øvrige del af
mosen, der er fugtig/meget våd, betegnes som en fremragende eng/
kærlokalitet. Det er især engens og den åbne moses fugle, dei
bør fremhæves: vibe, dobbelt bekkasin og rødben har meget fine
bestande på det forholdsvis lille,areal, og det samme gælder bynkefugl og engpiber. Mosens kvalitet understreges derudover af
forekomsten af flere sjældne fugle.
Institut for Økologisk Polamat, Dansk Ornithologisk
Forening,
Naturfredningsrådet
og Storstrøms amtskommune har anbefalet, at
mosen fredes.
Suså kommune har ikke kunnet anbefale fredningen.
Bekendtgørelse
i henhold til naturfredningslovens
§ 15 har
været offentliggjort.
Nævnet har afholdt besigtigelse og møde i
sagen i henhold til naturfredningslovens
§ 17 stk. 1 den 17/9
1984. Nævnet har endvidere afholdt møder den 9/12 1988 og den

-•

8/9 1989.

Lodsejerne har protesteret mod fredningens gennemførelse
og
har påstået sig tilkendt erstatninger.
Kurt Duelund Petersen har foreslået, at plejeperioden
begrænses til tidsrummet 1/1 - 1/4.
Landskabskontoret
og Danmarks Naturfredningsforening
har hertil bemærket, at bekæmpelse af uønsket plantevækst som bjørneklo
bør kunne finde sted også uden for denne periode.

A.

B.

•

Fredningen får herefter følgende indhold:
Formål.
Fredningen har til formål at bevare de væsentlige naturvidenskabelige interesser i området, samt sikre adgang til arealet
med henblik på opfyldelse af videnskabeligeeller undervisningsmæssige formål.
Bestemmelser

vedrørende

arealernes

benyttelse.

1. Arealerne

må ikke yderligere

afvandes

2. Arealerne

må ikke yderligere

beplantes .

eller opdyrkes.

3. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller t~rrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden
samt opfyldning og planering ikke tilladt.
4. Der må ikke etableres faste konstruktioner
og anlæg. Således må de fredede arealer ikke benyttes til f.eks. flyveplads, oplags- eller losseplads, motorbane, skydebane,
bilophugningsplads
eller lignende.

e
e
e

5 • Arealerne

må ikke benyttes

til henkastning

6 . Veje eller

stier må ikke anlægges

7. Yderligere

spildevandstilledning

af affald.

i området.
må ikke finde sted.

8. Gødskning og sprøjtning med herbicider og pesticider
andre giftstoffer er ikke tilladt, jf. dog pkt. E.
9. Opgravning

af planter

må ikke finde sted.

samt

C.

Bestemmelser

vedrørende

1. Arealerne

må ikke yderligere

2. Etablering

bebyggelse

af pelsdyr-

m.v.

bebygges.

og fjerkræfarme,

er samt drivhusgartnerier

anderier,

fasanri-

m.v. skal ikke være tilladt.

3. Opstilling af boder, skure, campingvogne, vindmøller eller
skæmmende indretninger og lignende er ikke tilladt. Det
skal dog være tilladt

at opstille

læskure

for kreaturer.

4. Der må ikke opstilles master eller transformerstationer
området, eller føres luftledninger hen over det fredede
areal.

•

5. Med undtagelse
sættes.

D.

Bestemmelser
arealer

af nødvendige

kreaturhegn

vedr. offentlighedens

i

må hegn ikke op-

adgang til de fredede

Der skal efter forudgående aftale med ejerne være adgang til
det fredede område, når adgangen ønskes af hensyn til opfyl-

•
-•

delsen af videnskabelige herunder populærvidenskabelige
formål. løvrigt er der adgang til området efter lovgivningens
almindelige regler. Det skal dog være muligt for fredningsmyndighederne at begrænse denne adgang dersom dette skønnes
at være nødvendigt af hensyn til de videnskabelige interesser.
E.

Bestemmelser
På de fredede

vedrørende
arealer

naturpleje.
skal fredningsmyndighederne,

efter at

ejerne er underrettet og uden udgift for disse, have mulighed for at foranledige særlige plejeforanstaltninger
for at

bevare arealernes fredningsmæssige
værdi. Fredningsmyndighederne skal således kunne fjerne uønsket plantevækst, som
f.eks. selvsåede nåletræer. Fjernelsen skal ske med mekaniske
midler. Det skal dog være muligt at bekæmpe bjørneklo ved
brug af herbicider og pesticider. Plejen skal så vidt muligt
finde sted i perioden 1/1 - 1/4. Beplantningen med havtorn og
rynket rose omkring søen på matr. nr. l-b Torpe by, Herlufmagle kan bevares i et 5 meter bredt bælte.

0.
\

,

Fredningsnævnet
har ikke fundet tilstrækkelig anledning til
at frede den nåletræsbevoksede
østlige del af matr. nr. l-b Torpe
by, Herlufmagle, hvorfor dette areal udgår af fredningen.
Afgørelsen skal tinglyses som servitut på følgende matr.
nre.:
4-b, 4-c, 4-h og l-b Torpe by, Herlufmagle og 8-b, 16-a og l~-b
Orup by, Tybjerg.
Afgørelsen kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Jørgen Bentzen

Ulf Andersen
fmd.

Vagn Hansen

ERSTATNINGSAFG0RELSE
I FR.S. 177/83
FREDNING AF TORPE MOSE
Ved en samtidig truffet afgørelse har fredningsnævnet bestemt,
at en del af Torpe Mose skal fredes.
Fredningen omfatter følgende arealer:
Lb.nr.
Ejernavn
Matr.nr.
ha.
heraf omfattet af
postadresse
naturfredningslovens
§§ 47-1 og 47-2, ha

e---------------~~~--=...>L-~----=1.

Henning S. Larsen
Trælløsevej 66
4160 Herlufmagle

4-b Torpe by,
Herlufmagle

6,1

2.

Jette og Hugo
Petersen
Kastanievej 5
41~0 Herlufmagle

del af 4-c
smst.

0,8

3.

Kurt Duelund
Petersen
Kimmersøgård
Stestrupvej 140
4360 Kr. Eskildstrup

4-h
og l-b
smst.

14,0
8,7

7,0

Lars Rasmussen
Tybjergvej 4
Orup
4160 Herlufmagle

0,2
del af 8-b
Orup by, Tybjerg
del af 16-a og
0,3
del af 16-b
0,1
smst.

0,2

laIt ca.

2,0

7,9

alt
alt

30,2 ha

Hugo Petersen har fremsat et erstatningskrav på 10.000,- kr.,
medens Kurt Duelund Petersen og Henning Larsen har krævet ca. 1/2
million i erstatning.

(~
~og

Nævnet finder, at erstatningen kan fastsættes til 1.000 kr. pr. ha
minimum 1.000 kr.
Der er herved taget hensyn til, at lodsejerne bevarer ejendomsretten til arealerne, at arealerne stort set ikke har været benyttet landbrugsmæssigt, og lodsejernes indsigelser vedrørende fredningsbestemmelserne stort set er imødekommet.
Erstatningen fastsættes således:
Henning Larsen
6,1 ha å 1.000 kr.
6.100 kr.
Jette og Hugo Petersen

0,8 ha å 1.000 kr.
eller minimumsbeløbet

1. 000 kr.

J

Kurt Duelund Petersen

22,7 ha å 1.000 kr.

22.700 kr.

Lars Rasmussen

0,6 ha å 1.000 kr.
eller minimumsbeløbet

1.000 kr.

Erstatningerne forrentes fra afgøreIsens dato med en årlig;rente,
der er 1 % højere en den til enhver tid af Nationalbanken fastsatte
diskonto, jf. naturfredningslovens
§ 19, stk. 4.
Da fredningen ikke medfører nogen forringelse af pantesikkerheden
i de samlede ejendomme kan de tilkendte beløb udbetales til ejerne.
Afgørelsen kan påklages til Overfredningenævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

4Irørgen

Bentzen

Ulf Andersen
fmd.

Vagn Hansen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00
Dispensationer i perioden:

01-12-1992

Miljøministeriet

REG. NR.

Skov- og Naturstyrelsen
Kontor

l>ato

Refi:rence

Landskab

~
" ,L

KAP

7780 ~Cf:J

Joumalnr

december

1992

SN 1211/10-0005

fi'

Preben Hede
Gl. Ålbovej 28
6092 Varmark

Vedrørende

opførelse

af helårsbeboelse

på matr. nr. 87 b, Sdr.

I

stenderup by, Sdr. Srenderup.
Fredningsnævnet for Vej le amts sydlige fredningskreds har den 18.
september 1992 afslået at meddele Dem tilladelse til opførelse af
af en 120 kvadratmeter

stor helårsbolig

på ovennævnte

ejendom.

Denne afgørelse
har De den 16. oktober 1992 påklaget
til
Overfredningsnævnet,
og Deres klage er - som meddelt ved brev af
29. oktober 1992 - videresendt til Skov- og Naturstyrelsen til
afgørelse.
Det meddeles,herved, at Skov- og Naturstyrelsen efter besigt~ge~se i området stadfæster fredningsnævnets afslag.
Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 10. juni 1974 om fredning af arealer ved Stenderup
~
Hage., Fredningen er en såkaldt status quo - fredning, d.v.s. at
fredningen skal sikre, at det fredede område bevarer sin karakter
af et meget åbent og rent landbrugsområde.
,

Som fremført af fredningsnævnet,

er det efter kendelsens

pkt. 4

ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse
(gen~pførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets tilladelse, ligesom der gælder visse undtagelsesbestemmelser for landbrugsbygninger.

e)

Postadresse

Telefon

Telex

Telefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

4576 53 76

21 485 NATURE DK

45765477

- 2 ~
"

.

Den af fredningsnævnet ved skrivelse af ~O. april 1983 meddelte
tilladelse til udstykning af ejendommen, jf. den dagældende
naturfredningslov § 46, stk. 6, er da også ledsaget af vilkår om,
at der ikke opføres helårsbeboelse på matr. nr. 87 b.
Amtet har tilkendegivet,

at der ikke er grundlag

for en land-

zonetilladelse.
De har begrundet Deres ansøgning med, at De driver fiskerierhverv
på ejendommen og ønsker at få mulighed for at føre det nødvendige
tilsyn med et havdambrug ud for grunden.
Set i lyset af, at Deres nuværende bopæl er beliggende
kun ca.
2 km. fra matr. nr. 87 b, er styrelsen enig'med fredningsnævnet
i, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation fra forbudet mod bebyggelse.
Skov- og Naturstyrelsens
afgørelse er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter
meddelelsen af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kopi til orientering:
Vejle Amt
Kolding kommune
Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds
Danmarks Naturfredningsforening

