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FREDNING I STORSTRØMS AMT
,\e F. P. U. j.nr.:

F. N. j. nr.:
O.F.N. sag nr.:

77-02-1974 Lokalitet: Æbletræ, st. Elmue

Kommue: Fakse 351
G/~K7":/S=I,2,·[i .Sp.~~./

:

l : 20.000

Areal: Interessezone: I

Fredet: Fredningsnævnet 24. januar 1944

,. Formål: Fredning af æbletræ med mistelten.

Indhold:-- Æbletræet må ingensinde fældes, undergraves, topskæres eller på anden måd~ udsæt-
tes for behandling, der kan fØre til dets hele eller delvise Ødelæggelse, ligesom
de grene, hvorpå misteltenen vokser, ikke må beskadiges eller beskæres på en sådan
måde, at misteltenen udsættes for overlast.
Det er tilladt ejeren at foretage fornØden afspærring af træet med pigtråd for at
hindre publikum i at klatre op i træet.
Indenfor 15 m af træets stamme må der ikke opfØres bebyggelse af nogen art.

_,Ejer:
Påtaleret:

Privat
Ejeren, fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening

Henyisning: Reg. nr. 351 - 6
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Præstø Amtsraadskreds.

Undertegnede Gaardejer Viggo Hansen, St. Elmue, pr. Fakse,
freder herved med bindende Virkning for mig og senere Ejere det
pas min Ejendom Matr.Nr.6~ af St. Elmue By, Roholte Sogn,
staaende paa medfølgende Skitse nærmere stedfæstede Æbletræ med
de paa dette voksende større og mindre Planter af den nu sjælden
i vild Tilstand forekommende Mistelten (viscum).

Fredningen gaar nærmere ud pas følgende:
Æbletræet maa ingensinde fældes, undergraves, topskæres

eller paa anden Maade udsættes for en Behandling, der kan føre
til dets hele eller delvise Ødelæggelse, 'ligesom de Grene,
hvorpaa Misteltenen vokser, ikke maa afskære s eller beskæres

1paa en saadan Maade, at Misteltenen udsættes for Overlast.
Det skal v~re Ejeren tilladt at foretage fornøden Af-

spærring af Træet ved iIegn (Pigtraad) for at hindre Publikum
i at klatre op i Træet.

I en Afstand af 15 m fra Træets Stamme maa der ikke opføres
Bebyggelse af nogen Art.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa min Ejen-
dom.

Paataleret tilkc~:,!r Ejeren, Naturfredningsnævnet for
Præstø Amtsraadskreds og Danmarks Naturfredningsforening i
Forening eller hver for sig.

St. Elmue, den 23/12 1942.
ViSgo Hansen

. . . . .
Foranstaaende Fredningsdeklaration godkendes.

Naturfredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds,d.30.Juni 1943
K.Knudsen Jens Peter Kristensen A.P.Hansen

Lyst den 24.Januar 1944
K.Knudsen
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