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Afgørelser - Reg. nr.: 02358.00

Fredningen vedrører: Lehnskov Stengærder

Domme

la ksati onskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 25-06-1957

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyn s amt. 2';58.00

Lokalitet: Stendiger på Lehnskov.

Kommune: Svendborg
Sogn Egense Reo. nr.: 479-08-01
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1: 25.000

Ejer : Privat• Areal

Fredet FN 25/6-1957e
Formål : Bevaring af stendiger.

Indhold : De fredede stendiger må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom
der ikke må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller
graves så tæt ind til dem, at de udsættes for ødelæggelse.

159



J"%"fU'1n1ngIJnnrvn., r Ol" ti'Yona Dorg nl.:;,
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Undertegnede ,odøe30r K. Brandt

.om ejor at matr. nr. la.l~,10.14.1e.ltfll,2a,2b LebnskOY hoye4gaar4,
Eit}'ceo BOP, OB 47 Egønoe bl og sogn.

t11b7der herved at tre4e ~,cUltil1geD 'o~..grer4.rt der ..r helt el18r 481ft •

be11gi.;onde pI. o~end.om.men. OB aom løber entQn :1 denne. oke1 oller lftDCa

Offentlig e1101" prlvo.t y.~ f)1J.~r :1 .kOT f~ller SOT:i hegn om oltO'V, Ste~

•• rne _ beretter ikke f jfJrnee eller ødel~nues, 11;':0000 der lkko d bon-

tqcnl eten. derfra. Der man ikke l)løjeø 011er i.~ravet! eå tMt ind tU ... ,

at 40 u4eætte. for ødelmeeolse.
Udo.,..r de foran angivne ctengrorder .n~koeyderligere trede'.
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I~\ ,

.Plkleret tl1koI;l;:'ler t1"ef1I;.lngtmmV11et tor SvendborB aIl't, com 'J!'

berett1net til ~lt 184. ovcr(:l:HJkOl;u::te:; 11'00 pA eJcm ..' 0, ,,";011, liS ........

net er berett1e;(:'ttil nt rotte hcavcndol(1(1 til j,:WtntbHverne tor at opal.

at d10 •• I7kkl1r t11bvl;e tor OVt'J,'.nøkt~!.,t!ten•• Dø tro".de øtex.gærcc:t'a be11c!;c.nhod pLl e3'1ndol,,' en ,.11 _%'lØft,

bI! .. a.Jijilvet " et uf o.. lau\i'1nsl·ektør på i'r(H1n1ngl~n·::,vn('J". Mko.tAl.,
u4trer41C.t 1cM'tt 4er f.:enere vil 1>UT. Tedhroftet OV;'r.nekou..... lia_. J

•• aerlpnl'''' af kortet ved DS;lvnet. rorw18ttll'tn111B 'Yj,l b11ft h_laet 1 .j....',

4"one akt pi. t1.nelyt:n1aIaJtontor.t. .

LOhno~,o..2r.-6-Q'7. tl
''I

K. U:rfUult.:. .'
I
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l••~OIDeU,," •• Nd... tSU" ......... ~ ;;,... ...-
kOIl•• t.~l1I!171"; Med unIJ)'n t:l.1 ~iorun8'den4. Benl,"," .... ~



Indf.rt 1 ,~hlbogenfor Sven4bor, Herr.a.ret.
d_ 4. ~\11 1957

.rqlt
Din4. tg.n •• I bl. la,lb,le LohnDskOY.

.ADa.l J?Aden t~Gnø,ud. ejendom hviler t'o:nul pant. b.....
~.r.ditka88.1l på 1alt 200.000 kr. 06 pant4!:~',reytil
Overformynderi.te 1.Ll(1enb18 ufdø11r18 på 200.000 la'.

A.L111clund.

OUl

iorli1' LJtlcndtil l'otua,u:,,' r.krt1nt; t'lunuller •••
LV(J:,db re HQI'l'tHl/.:.rot d. 27.L\1pp,1957.

J... .i.li !loll~nd.

-----00000-· ......

Atekr1 rtGnf~ ril, t1ghcd l:'cftn:...,tt'ø.

iredniOiJltU v,,(tt ~er Cv~'udb{Jr:s : '. ,t, den ,15-, juni 1958.

I
'\

l
"

" ',

~",~, \11..,.,
,

l , ,l
" r

"

'~'--



•
r' e)
~'~1 •
),,

~, Y-2ftØj
~
~eu~&r.: Il",,"~,

\

1\ \.
\'. \

\ .
1\', "\.
i \\\ '.
I \ .... \

I \~\~
\\.0,. , ........"".' ' ..........................."""':' ' ..........

........: ' ." .,,. ..........
<' 71 '-... , ......... •

c./ uenaaoT'g '. ........
, ............ . ..........

............ , .........

" -
" ...................... .........

.......... '............
._---- .----_.:>.... .~-~----

ab y:; defga bMacr.nre 1- 1- 1- i - 1- l l 2-0172-
.).J.).).J.)) J)

Lehnskov Hovedgå~d.

Sunds HeT'T'e~

.svendbo71!J.Rmt .

.J)e TTled henholdsvis.I::iid og ~ sk.!Jgge fremhævede siræltnin,ger af
qencbmmens st.endlj;er er underJta.sb:t r.dJe..,.qmnset qg {Jegræn~dTT'ed-
ning i henhold til deklaration.

I/d(æn:i{getpågT'lLndla,J aj'Geodætisk .J:nsti-6uts rnåleboT'dsblaa.
/~~

JIå'Lj0,-.hold 1·10000. landz'nspekt;i/T'.
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Dispensationer i perioden: 08-10-2001
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIt'. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 8. oktober 2001
Journal nr.: Frs. 29/2001

Deres j.nr.: 8-70-51-35-479-5-2001
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Fyns Amt har i skrivelse af 11. april 2001 fremsendt ansøgning, modtaget fra SVendborg
kommune, der igen har modtaget ansøgningen fra Lehnskov Gods, om ændring af udkørslen
fra godset.

Da udkørslen vil berøre de nordligste meter af et dige, der er omfattet af fredningsoverens-
komst fra 1957, er fredningsnævnets tilladelse nødvendig.

Det fremgår videre af amtets skrivelse:

"
Fyns Amt har i den anledning besigtiget ejendommen sammen med ejendom-
mens ejer, Søren S. Axelsen. Der blev her opnået enighed om, at udkørslen
ændres således, at det fredede stendige ikke berøres. Fredningsnævnets tilladelse
til udkørslen er derfor ufornøden.

På mødet fremkom ejeren med et ønske om at foretage en restaurering af stendi-
get, og det blev aftalt, at vi fremsender sagen til nævnets afgørelse.

Stendiget er ca. 200 meter langt, 1,0 meter højt og ca. 1,5 meter bredt. På den
indvendige side af diget står der spredte træer, som har bevirket udskridninger
af diget. I den nordlige ende er diget på en strækning af 8 meter sunket næsten i
niveau med vejen.

Fyns Amt kan anbefale, at der meddeles dispensation til restaurering af de dele
af diget, som er skredet ud, på vilkår, at de udskredne sten genplaceres i diget
og placeres således, at eventuel bevoksning på stenene (lav eller mos) vendes
udad.

"

Svendborg kommune har i skrivelse af 19. februar 2001 udtalt, at forvaltningen er positiv
indstillet til ændringen, idet oversigtsforholdene bedres . Forvaltningen har fremhævet, at
der skal tages højde for oversigtslinier.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte ændring af stendiget, der ikke
ses at stride mod fredningens formål. Tilladelsen er betinget af, at de udskredne sten genpla-
ceres i diget og placeres således, at eventuel bevoksning på stenene (lav eller mos) vendes
udad, så der synsmæssigt ikke sker nogen nævneværdig ændring af diget.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede .

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

,./fil /u/s.~=r
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