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t-redning Fyns amt. 23LtOøoO

Lokalitet: Et led med stenstente
e Kommune: Glamsbjerg

Sogn Køng Reg. nr.: 433-02-01

Ejer

.' Areal

Fredet

:Privat

:Forlig 18/1-1957

Formål :Bevaring af et led med stenstente.

Indhold :Et led med stenstente i hegnet, der danner skel til Verninge sogn,
samt hegnet 3 m på hver side af leddet skal bevares.
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U d s k r i f t

af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Assens

amtsrådskreds.

År 1957 den 18* januar kl* 14 afholdt nævnet rnøde på

Højbjerggaard. Til stede var formanden, dommer Henry Klingenberg,

Assens, suppleanten for det aintsvalgte medlem,skatterådsformand

Carl Mielsen, Tinggyden, samt det sognevalgte medlem, bygmester

Marius Jensen, Dole0

I'* 10/56: fredning af en sten stente på

ejendommen matr.nrol Højbjerggaard

°S 6c Højrup by, Køng sogn, tilhø-

rende Kjeld Pedersen, Højbjerg.

Der fremlagdes skrivelse af 27o juni 1956 fra Olai Andersen,

Tommerup, et fotografi og et kort»

G-aardejer Kjeld Pedersen var til stede»

Deri ommeldte stente besigtigedeso

Der blev oprettet følgende a-ekl̂ arajtjlmi med ejeren*

Undertegnede gårdejer Kjeld Pedersen, Højbjerggrard pr*

Glamsbjerg, deklarerer herved som ejer af ejendommen matr<»nr.l Høj-

bjerggaard og 6̂ 0 Højrup by, Køng sogn for mig og efterfølgende

ejere af den nævnte ejendom:

Den på matr^nr*! Højbjerggaard,Køng sogn, værende stente,



der ligger i hegnet, der danner skel til Verninge sogn, fredes

tillige med ledhullet og en strækning af hegnet på 5 m mod syd-

øst og 3 m mod nordvesto

Fredningen har følgende nærmere indhold:

Den omhandlede stente skal bevares i sin nuværende til-

stand, og det er ikke fjeren tilladt at foretage foranstaltninger,

der kan beskadige eller skæmme stenten, f0eks*ved pløjning eller

lignende, eller ved beplantning ved stenten, der kan have skadelig

virkningo I ledhullet, hvis støtter skal bevares som ovenfor om

stenten bestemt, indsætter ejeren et led i oprindelig stil, og

dette led skal stadig vedligeholdes og fornyes*

Hegnet i en afstand af 3 m fra den sydøstlige ledsten og

3 m fra den nordvestlige ledsten skal bevares i sin nuværende

skikkelse, dog således, at normal hugst af den på gærdet værende

bevoksning må foretages*

Der må ikke i en bræmme begrænset af en linje nord-syd i

en afstand af 10 m fra den nordvestlige ledsten foretages beplant-

ning med træer eller buske, ej heller må der i denne afstand fore-

tages bebyggelse eller anbringes skure, master eller andet, der

kan forstyrre udsigten eller adgangen til stenten og leddet o

Der henvises til vedlagte kort*

Medunderskrevne Edv^Petersen og Kathinka Petersen meddeler

tilladelse til, at nærværende deklaration må tinglyses med priori-

tet forud for den os tillagte forkøbsret9 aftægt, og pantebrefr for

45000 kr.
Påtaleret har naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskredse

Kjeld Pedersen* Edv. Petersen« Kathinka Petersen.

Nævnet modtog deklarationen og sluttede sagen.
Henry Klingenberg* Marius Jenseno Carl Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes«
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den S A januar 1957.
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