
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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ttorhandlingsprotokol1en for Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 2. Narts Kl. 16 blev fredningsnævnet for As-
sens Amtsraadskreds sat paa 1I

11'opgaarden" i Faurskov.
Nævnets ?,led1emmerer mødt fuldtalligt.
.................... ................
Nævnet drøftede derefter Sagen og udtalte enstemmigt, at

Nævnet med Hjemmel i Lov Nr. 245 af 8. Haj 1917 om Naturfredning § l,
l. Stk., af historiske Hensyn skønnede det forsvarligt og rimeligt
at frede det i Sagen ommeldte Areal med den paa samme opførte Minde-
sten, saa1edes at Arealet og Stenen bevares i sin nuværende Tilstand,
dog med Ret for Komiteen til at anbringe en Hæk bag ved det nuvæ-
rende Rækværk, og saaledes at der tilstedes Almenheden fri Adgang
til at bese r:andesmærket ogsaa indenfor det samme omgivende Rækværk
og saa1ed~s, at Kerte Sogneraad paa sin Bekostning vedligeholder Mo-
numentet og Anlægget rundt om samme.

N~vnet udtaler derhos ligeledes enstemmigt med Hjemmel i for-
nævnte Lovs § 10, at det ikke skønner, at der tilkommer nogen af de
respektive Ejendommes Ejere, P~nthavere eller Servitutberettigede
eller andre i det hele nogen Erstatning i Anledning af den saa1edes
dekreterede Fredning.

Nævnet udtaler sluttelig, at Kendelsen med Prioritet forud
for tidligere tinglyste Panteforhæftelser, Jervitutter m.m. vilde væ-
re at tinglyse paa Ejendommene Matr. ~r. 2a, 3p og 3q af Faurskov,
Kerte Sogn.

Julius Moritz
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