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t-redning i Fyns amt. 2.oLt4.00

Lokalitet: Stubhave på matr. nr. l3~ Herslev

Kommune: Sydlangeland
Sogn LindeIse Reo. nr.: 481-03-02

I

1: 25.000

Ejer : Privat

• Areal : ca. 0,2 ha

Fredet : Overenskomst 13/5-1953
el

Formål : Eevaring af stubhave.

Indhold :Arealerne skal udnyttes på samme måde' som hidtil. Der må ikke
på arealerne placeres bebyggelse af nogen art, ej heller skure,
boder, master m.m .• Plukning eller opgravning af planter må
kun' ske efter tilladelse fra Naturfredningsrådet eller fra
universitetets professor i botanik.
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tt År 1953 den 13. maj holdt nævnet møde på Langeland i anledning af
sagen:

16/1952. Spørgsmål om fredning af
I to stubhaver ved I1lebø11e.

Formanden, dommer Keiser - Nielsen, Nyborg, var mødt, suppleanten for
det amtsvalgte medlem, skovrider Th. Neergaard, Glorup, var mødt. Supple-
anten for det sognevalgte medlem, pens. lærer C. Klæsøe var mødt.

e Der frem1agdes:
A. Skrivelse af 20/3

eB. Kortskitse.
"-

eC. Skrivelse af 18/3,
'~\
'1 D-E. Tingbogsattester.
~

1952 fra Darunarks Naturfredningsforening.

1953 fra Danmarks Naturfredningsforening.

.F. Skrivelse af 1/4 1952 fra grevskabet Langelands godskontor •
• 1 G-H. Tingbogsattester.

J. Skrivelse af 24/6 1952 fra pastor Villads Petersen.
K. Tingbogsattest.

Antruffet blev gårdejerne Gerhard Jensen, ejer af matr. nr. lo g,
Herslev, Lindelse sogn, og Valdemar Christian Hansen, ejer af matr. nr.

1113 ~ og 13 f smstds. For sognerådet mødte sognerådsmedlem, landbrueskan-
didat frk. Marie Jørgensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte cand. mag. Thyge Christen-
sen København.

Iøvrigt var ingen mødt. Panthaveren i de i sagen omhandlede ejen-
domme var indkaldt, men havde ikke givet møde.

,
Derefter blev med gårdejer Valdemar Christian Hansen indgået så-

lydende
OVERENSKOMST.

Af den på matr. nr. 13 ~, Herslev, Lindelse sogn beliggende stub-
have, der tilhører gårdejer Valdemar Christian Hansen, fredes et areal i

)------stubhavens nordøstre hjørne, der langs hegnet mod nord strækker sig fra
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den høje bevoksnings begyndelse ca. 20 meter fra hjørnet i en længde af
30 meter mod vest og i den sydlige ende langs skovvejen fra hjørnet af
granskoven ca. 30 meter vestpå, således som dette areal nærmere af land-
inspektøren indtegnes på et kort) der er vedhæftet overenskomsten: Der må
derfor ikke på arealerne foretages afgravning) opfyldning eller planering
dræning, udgrøftning eller uddybning af eksisterende grøfter og ikke an-
lægges nye veje.

Arealerne skal udnyttes på samme måde som hidtil, idet på hver enkelt
skovområde al trævækst, med undtagelse af enkelte overstandere) skal af-

.. drives med 14 - 21 års mellemrum, og genvæksten derefter ske uden under-
plantning. De forskellige dele af skoven må ikke alle afdrive s samme år.
løvrigt må arealet ikke gøres til genstand for nogen behandling, der kan
ændre kårene for skovens træbestand, flora eller fauna.

Der må ikke på arealerne placeres bebyggelse af nogen art) ej heller
skure, boder, master) skilte eller lignende skæmmende indretninger.

Plukning ellcr opgravning af planter må kun ske efter tilladelse fra
Naturfredningsrådet eller fra Universitetets professor i botanik.

Overenskomsten kan ved nævnets foranstaltning tinglyses på den foran
nævnte ejendom. Påtaleretten tilkorr~er Dabmarks Naturfredningsforening og
fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds •
Th. Neergaard. C. Klæsøe. H. Keiser - Nielsen.Chr. Hansen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Nyborg den 19. ~aj 1953.
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