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II ~unlng I ryns amt.

Lokalitet: Egebevoksning ved Ladegårdssøen

_) Kommune: Nyborg

Soqn :Nyborg Reg. nr.: 449-03-01
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1:25.000

Ejer

• Areal

Fredet

e

:Offentlig

:Deklaration 6/6-1964

Formål :Bevaring af egetræer.

Indhold : Fredning af en del egetræer på matr. nr. 903 Nyborg bygrunde ved
Ladegårdssøen. Træerne fredes således,at de ikke må fældes, top-
skæres, grenkappes eller udsættes for en behandling, der kan føre
til deres ødelæggelse eller forringelse.
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903 af REG. NR . ..3.yi) 3
B7bor~ købstads bygrunde.

6/ "Y17 '

Stempel- og gebyrfri i h.t.
lovbekg.nr. 194 af 16/6 1961.

NaturfretlB1D.pJ-
nævnet for Svendborg &at,
Tinghuset, Sven4borg.

F R E D N I N G S D E K L A R A T I O ]f 10- - - - ~ - ~ - ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ - ~ - -
Underskreyne NYDorg byråd freder herved med bindende

virkning for os og kommende byråd de smukke egebevoksninger på a.tr.
nr. 90] af Nyborg køba'ada bysrunde ved Ladegårds.øen, idet disse
bevoksninger i forbindelse me4 .... 4anBer et seaneri af enestående
skønhed til glede for almenheden.

Treerne, dtr er markeret på det aervarende deklaration
vedhæftede kort, fredes nærmere således, at de ikke __ f.ldes, top-'.
skæres, grenkappes eller udsættes for en behandling, deP'kan føre til
deres ødelæggelse eller forringelse. Nødvendige forstmæssige o.sor~
for de fredede træer kan al.tid foretage. af kommunenssko...best~.

Jerverende deklaration vil være at forelægge tre"l-es-
næ~et for Svendborg aatsrådskreds til godkendelse etter naturf~-
ningaloven Baat til beh.rig efterfølgende tinglysntRg.

Pltaleret i h~old til deklarationen BaP 'et til enATer
tid sidd •.a. Dy?åd, fredni~"'Tnet fo~ ,vendborg amtsrldakreds samt

·If,
!li ',.... arks naturfret'illiqftforening hver fo# .. eller i for....

Ic

NYBORG :BYRÅD, den €i. juli 1.964.
P.r.v.
Lydolf Åhl / K. Ohrist.seJl

Ovennævnte deklaration godkendes:
Naturfrednin.&sIlltvnet for Svendborg amt, den 24. aupat

1964.
E. Rendal.
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