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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning Fyns amt. \2l2.o0

LQkalitet: 2 lindetræer ved Herringe smediee
Kommune: Ringe
Sogn Herringe Reg. nr. : 473-05-02

1: 25.000

Ejer.' Areal

Fredetl.
:Privat

FN 4/6-1949

Formål Bevaring af lindetræer.

Indhold Fredning af 2 lindetræer stående umiddelbart syd for Herringe
smedie. Træerne må ingensinde fældes,og beskæring må kun finde
sted med fredningsnævnets samtykke. Træerne må ikke ved grav-
ning eller lignende udsættes for en behandling, der kan fØre
til deres Ødelæggelse.
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REG. NR. /~/-e

U D S K R I F T
af

f'1rh"ancllingspr'1t'"'lkfl1lenf"r fredningsnlJvnet for Svendborg
amtsrådskred::J"

År 1949 den 4.juni h,ldt nzvnet møde i Herringe i anledning
af

14/1949 anm"'ldning fra Herringe sngneråd
om fredning af tn lindetræer ved
Herringe smedje.

Der fremlagdes;
l. skrive1se fra nev~ets s 'gnevalgte medlem af 26/2-1949.
2. df').fra IIerl"in5e sogneråd af 25/2-1949.
3. gennemslag af n~vnets skrivelse af 1/3 1949 til smedemesteren

i Herringe smed;i'e.
4. skrivelse af 31.maj 1949 fra 0stifternes kreditf0rening.
5. erkl~ring af 1/6 1949 fra smedemester Valdemar Andersen.
6. indkaldelse i f'1rkyndt stand.

I f0rmanden, dnmmer Waage Jensens f'1rfald på grund af sygdflm
mødte suppleanten, dommerfuldmwgtig J. Hvass, Fåbnrg. I det amts-
valGte medlems f)rfald mødte suppleanten, sk)vrider J.T.Neerg~ard,
Glflrup. Det s"'lgnevalgte medlem, husmand Christian Madsen, Vester-
bo, Herringe pr. Espe, var mødt.

Fflr Herringe srlgncråd mødte sr)gr,er~dsf'1rmanden, Johs.
Christiansen '1gmedl~mmerne Jflhs. Kn~ds~n og Karl Jensen.
Th 7e7or smedemester Kristen Skjold mødte hans br'1der, smede-
sv~8d 3kjnld iføJge fuldmagt der fremlagdes under no. 7.

For 0stifternes kreditf)rening var in~en m0dt.
For Husmandshypothekf"'lrenin6en, København, var ingen mødt.
De ml<ldtebeså de i sagen 0mhandlede træer, tf) lindetræer,

stående umiddelbart syd f"r smedjen i Herringe.
Nævnet skønnede, at lindetrEerne er af en s~dan størrelse

0g skønhed, at de b0r fredes.
S'1gner~dsf)rmanden bem~rker, at de efter det nplyste ikke

står på smedjens grund, men på gammel eadej'1rd.
Der blev derefter afsagt sålydende

k e n d e l s e ;
Herringe s"'lgneråd f 'rpligtes til at holde de to umiddelbart

syd for ilerringe smedje stående lindetr~er fredet. Træerne mA
ingensinde fældes, og beskæring må kun finde sted med frednings-
nævnets samtykke. Træerne må ikke ved gravninger eller lignende
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"udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse,
og der må ikke ved træerne opføres bygninger eller f0refindes
bevoksninger, der i væsentlig grad kan f0randre træernes fremtræden
i landokabet, liges0m nyplalltninger i deres umiddelbare nærhed ikke
må f'retages.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amts-
rådskrc4s, og fredningen tinglyses ved n~vnets foranstaltning.

For fredningen ydes ingen erstatning.
J.Hvass. Chr. Madsen. J.T.Neergaard.
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