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Fredning i Fyns amt. \72.~.OO

Lokalitet: Stengærde mellem matr. nr. lo!! og 15 Åstrup bye
Kommune: Få borg

Sogn Åstrup ReO. nr.: 431-12-03
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Ejer :Privat
Areal

Fredet :Overenskomst 2/10-1951-
Formål :Bevaring af stendige

Indhold : Stendiget fredes. Endvidere fredes den på diget værende bevoks-
ning af tjørn og vilde æbletræer. Stendiget må ikke fjernes el-
ler ødelægges, ligesom ~er heller ikke i dets nærhed må foreta-
ges gravninger eller lign., der kan føre til dets Ødelæggelse.
Træerne må ikke fældes eller beskæres.
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REG.NR. 0~ . (
( "

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for iredninesnævnet for SVENDBORG amt.

O v e r e n s k o m s t afsagt d. 2/10-1951 •

.År 1951 d. 2.oktober holdt nævnet møde i Aastrup i anled-
ning af sagen

74/1951 spørgsmål om fredning af et stengærde
mellem matr.nr. lo ~ og 15 Aastrup by
og sogn.

l!'ormanden,dommer Keiser-Nielsen,Nyborg, suppleanten for
det amtsvalgte medl~m, skovrider Th. Neergaard, Glorup, suppleanten
for det sognevalgte medlem, førstelærer Wftrden-Petersen, Aastrup,
var mødt.

Der fremlagdes :
A. skrivelse af 23/8 1951 fra Naturfredningskomiteen for Faaborg

og omegn,
B. tingbogsatLest for matr.nr. lo ~ og 75 Aastrup by og'sogn,
C. do for matr.nr. 15 Aastrup by og sogn,
D. skrivelse af 26/9 1951 fra 0stifternes Kreditforening,
E. do af 27/9 1951 fra 0stifternes Landkreditkasse.

~or Naturfredningskomiteen for Faaborg og omegn mødte
overlæge H.E. Christensen, l!'aaborg.

Ejeren af matr.nr. lo ~ ee; 75 af 1taotrup by og oop;n, gdr.

Rasmus Andersen Nielsen, " Sjællændergaarden ", Aastrup, og ejeren
af matr.nr.15 Aastrup by og sogn, grdr. Kristen Kristoffer Ander-
sen, II van Deurs minde II var mødt.

løvrigt var ingen mødt efter påråb.
De mødte påviste det stendige, der af komiteen er fore-

slået fredet. Stendiget løber omtrentlig i retning øst-vest i skel-
let mellem matr.nr. lo ~ og 15.

Der blev om spørgsmålet indgået sålydende
O v e r e n s k o m s t :

Det i skellet mellem ejendommene matr.nr. lo ~ af Aastrup
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by og sogn og matr.nr. 15 smst. værende stenhegn fredes på stræk-
ningen fra den nord-syd gående sognevej langs det vestre skel af
ejendommene, til det sted, hvor stendiget bøjer mod syd ved det på
matril{ulskortet som 11 Grusgrav meu ubestemte grænser 11 betegnede
areal. Endvidere uels på strækningen fra grusgravens østlige nord-sy'
gående skel og så langt mod øst som sten~iget når, nemlig.til græn-
sen mod matr. nr. 8 ~ og dels på de to nord-syd gående begrænsnin-
ger af grus graven. Det bemærkes dog, at ca. 90 m. af strækningen
fra grus~raven til matr.nr. 8 a ikke er stendige, men kun jordvold.
Endvidere fredes den på diget værende bevoksning af tjørn og vilde

Stengærdet må herefter ikke fjernes eller ødelægges,
æbletræer./ligesom der heller ikke i dets nærhed må foretages gr. -
ninge~eller lignend~ , der kan føre til dets ødelægr,else. Der må
ejheller fjernes enkelte sten fra diget. Træerne må ikke fældes
eller beskæres, og der må ikke i deres nærhed fo~etages gravnin-
ger eller andet, der kan føre til deres undergang. Den på gærdets
østli~e del værende bevoksning af sandtorn må dog undergives almin-
delig beskæring i vedligeholdelseoøjemed.

Overenskomsten vil ved nævnets foranstaltning være at
tinglyse på ejendommen matr.nr. lo ~ og 15 af Aas~rup by og sogn -
Påtaleberettiget er fredningDnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Vedligeholdelsen af stengærdet påhviler de to lodsejere .i forenin~, ,
hver på sin side af gærdet.

V. Wfirden-Pedersen. A. Anuersen. R.a. Nielsen.
IvIøuethævet.

Keiser-Nielsen. Neergaard.
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