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Fredning i Fyn s amt. 2.2.~O.OO

Lokalitet: østrupgårde
Kommune: Fåborg

Sogn :Håstrup Reo. nr.: 431-07-01

Ejer : Privat
• Areal : Ca. 20 ha

Fredet :Deklaration 7/6-1955

Formål :Landskabsbevaring

Indhold :De til østrupgård hørende arealer, skal bevares i deres nuværende
tilstand. Der må ikke foretages beplantninger, som bryder den
nuværende landskabsform, ligesom der ikke må foretages terræn-
ændringerz fjernes stendiger eller foretages skæmmende indret-
ninger, sasom ledningsmaster, skure, transformertårne m.v •• Et
poppeltræ, stående for enden af den gamle ladebygning, må ikke
fældes.e

Påtalere't :

63
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REG. N'R~4'.ltllø

A f s k r 1 f tI

matr. nr. l a østrupgaard hovedgaard,
Haastrup sogn.

Anmelders
Fredningsn~vnet for Svendborg
amtsr~dskreds, Nyborg.

St empel 2 kx.

F R E D N I N G S D E K L Å li Å T ION.--------------.-------------------------•

L

Undertegnede arkitekt Arne Ludvigsen bestemmer herved med bindende
virkning for mig og senere ejere, at nedennævnte p~ min ejendom værende

lnaturv~rdie; freies ud fra ønsket om at bevare den helhed, som østrup-
~1rd og det omgivende, karakteristiske landskab udgør.

PA de til østrupgaard høren1e arealer, matrikuleret Bom l ~
østrupgaard, skal status quo opretholdes med det form~l bedst. muligt

- -'-bevare denne helhed. Der m~) sf,le1es ikke finde be'!Jlantnin~erst e1,
Bom bryder 'den_n1lVF.ren1elandskabsform, eller som kan forstyrre ind-
trykket af de gamle bygnin~er.

p~ omrf derne ml) ikke foretages af~ravninp-;ero~ påfyldni.nger, hvor-
ved terrænformerne ~n1res, ej h~11er mr st~n1i~er fjernes, ligesom en-

hver form for ~kæmmen1e tndretninaer, s~som 8ff811sbunk~r, leininosma-
ster, ekure, transformatortfrne, m.v. ikke mt enbrina,es,

YBerlieere bebyggelse mL ikke finde ste~, men s8fremt samtlige frede-,.le byenineer mfltte g~ til erun1e un,;er il1svåde eller pr anden mf le,
eller bygningsfrednir.gen i klasse A bortfalder, Ak~l 10g nærværen1e
deklaration bortfalde.e Sgfremt kv.n en del af bygningerne går til grun'ie, og ny~ opfø~es
til er~tatning for disze, må disse opføres s~ vidt gørligt i størs~
mulig harmoni med de resterende bygninger. l: l

Med hensyn til afgrænsningen henvises til det i deklarat~one~
v'~dhæftede, forstørrede ujsn1t af m~.lebordsbladet, hvorpå de til fred-
ningen udsete arealer findes injtegneje med rød skravering.

Af ejendommens tilliggende udg~r alene af fredning~n det med blå
skravering viste omrld~ •.

Med hensyn til enkelte træbevoksninger ~ et sydvest for epden
af aen gA~le lajebJgning (markeret ved et kryds p~ skitsen) st~~nde

_poppeltrÆ' ikke fældee, sf]l"nge det er l.eve'iygtiet.En henr:igtB~ssig
under sagkyniig vejle1ning ud~ørt beskærin~ m~ ~op' finde ste1. '

lløvrigt ~ en hensia:tsmff~ssigudtynd.in.gaf tr··beAtan1en finde sted:



Såfremt det er hen~1.P.t'3J1"1lpfHJ1~,t,kan DHnmarke Naturfredn1ngsf~,~n1ng
efter indhentet samtykke fra Fre1ninp,snwvnet for Svendborg arntsr~d"kreds

I •• efter anmodning fra ejeren dispensere fre nærværende de'klaration~ b~"
r I '"sternmelser, idet de~ 10g n~je p~ påses, Gt der ikke herved sker nogen

• v~eentl1g til~ideswttelEe af f~e1njn~en~ formftI. ; I
Denne deklarat:',on vil v~re at tin~ly!':e p~ e.~en1ommen matr" nr.'. l-!!.

0strupgaard Hov edgf:rd. BaRstrup sogn.
Påta~eret har arkitekt Arne Lu1vigsen, så længe han lever, senere

ejere af p.jendommen, undervisnin~smini8teriet, Fredningsnævnet for
Svendborg amter~jskreds op' Danmarks Naturfre~nin~sforenin~ hver for s1~
eller 1 forening.e København, den ~. maj 19~~.

I Arne Lu1vlgsen
Til Vitterlighed om un1er6krl~tenc ægthed, daterin~en? rlgti~hed

og underskriv~rens myndighed:
H. H. Nielsen

landsretssagfører
H. C. Andersen Boulev3rd 40, Y.

Deklarationen e~ goikendt af n~vnet.
Fre1ningsnævn~t for Svendborg amtsrådsitreds 7/6 1955

i formen1 ens frav~r.reIs e
som 8u~pleant for denne:

J. Hvass•
In1ført 1 da~bo~en for retskre1s n~. ;7, Faeborg kØbstad og
Sel1in~ herrea m.v., den 9. juni lq5~

lyst tin~bo~ Bd~ Haastrup II. Bl. ~50
Anm. l"O:rU1 h::Y'ft(-'Y' a) dok. om orakørf'p.l

b) be~r~n~~t f~elnin~ af hovedby~ning
c) fI'P.rdselsret
d) bYs~elinie
f. forkøbsret ae g) 70.000 kr. iflg. dok.

t i l s t a t s ka s E en.
Navn
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