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Lokalitet: Lisbjerg Mose

ej Kommune: Bogense

Sogn GrindlØse ReO. n~: 423-02-01

Ejer

• Areale)
Fredet

Formål

Indhold

16

Privat
ca. 4 ha

FN 30/3-1965
OFN 1/9-1965

Naturvidenskabelig - bevaring af flora.

Arealet må ikke anvendes til græsning, opdyrkes, afvande s, plØj-
es, opfyldes eller afgraves. Der må ikke anlægges nye veje eller
stier. Færdsel og ophold på arealet er forbudt.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den l. september, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1795/65 vedrørende fredning af en lod af matr.nr. 5~
Grindløse by og sogn.

Den 28. marts 1965 har ejeren af ejendommen matr.nr. 5~
Grindløse by og sogn, gårdejer Harald Andersen, Grindløse, over for
fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds afgivet følgende deklaration:

"Underskrevne gårdejer Harald Andersen, Grindløse, deklarerer
herved for mig og efterfølgende ejere af matr.nr. 5~ Grindløse by og
sogn:

Den på vedhæftede kort viste lod af ejendommen fredes og
skal bevares i sin nuværende tilstand, hvorfor navnlig følgende be-
stemmelser vil være at iagttage:
l. Lodden må ikke anvendes til græsning, og yderligere opdyrkning

må ikke finde sted.
2. På det nu opdyrkede areal, således som det er vist på vedhæftede

kort, har ejeren dog ret til høslæt, men ikke til græsning. Til
fornyelse af græsset er det tilladt på sædvanlig landbrugsmæssig
måde at pløje denne del af lodden og avle korn derpå.

3. Lodden må ikke yderligere afvandes, pløjes, opfyldes eller af-
graves. Tørvegravning eller anlæggelse af veje eller stier må



• 2

ikke finde sted. Der må ikke anvendes ukrudtbekæmpende midler
på nogen del af lodden, og vegetationen skal skånes mod alle
skadelige indgreb. Spildevand eller ensilage må ikke tilledes,
og lodden må ikke tilplantes.

4. Færdsel og ophold på lodnen er forbudt undtagen i det omfang, det
er nødvendigt i forbindelse med den i punkt 2 hjemlede ret til
høslæt, og da kun på den nu opdyrkede del af lodden, jfr. kortet.

0~ Fredningsnævnet kan dog give videnskabsmænd og andre særligt
interesserede adgang til lodden.

5. Loddens syd- og vestskel skal stedse på ejerens bekostning være
forsynet med et forsvarligt hegn, således at heste, kreaturer og
lignende ikke kan skaffe sig adgang.

Med hensyn til servitutter og andre byrder lyst senest
19. juli 1963 henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Deklarationen gives prioritet forud for al pantegæld.
Påtaleret har Fredningsnævnet for Odense amt og Danmarks

Naturfredningsforening.
Fredningen i henhold til nærværende deklaration er betinget

af, at der ydes mig en erstatning stor 10.000 kr. - titusinde kroner. _II

Foranstående deklaration er den 30. marts 1965 tiltrådt af
fredningsnævnet under forbehold af Overfredningsnævnets godkendelse
og er herefter af fredningsnævnet blevet forelagt Overfredningsnævnet
i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 5. maj 1965 foretaget besigtigelse
i sagen og har herved forhandlet med ejeren samt med repræsentanter
for Grindløse kommune, Danmarks Naturfredningsforening, naturfrednings-
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rådet og fredningsnævnet.
Panthaverne i den omhandlede ejendom har senere erklæret

sig indforstået med, at der gives fredningen prioritet forud for al
pantegæld.

Overfredningsnævnet har vedtaget at stadfæste den af fred-
ningsnævnet besluttede fredning, dog således at det overlades til
Naturfredningsrådet at træffe bestemmelse om adgang til samt afgræs-

:e ning på det fredede.
Et kort, nr. OD 110, visende grænserne for det fredede areal,

ca. 4 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den 30. marts

1965 besluttede fredning af en lod af matr.nr. 5g Grindløse by og sogn
stadfæstes med de foran anførte ændringer.

Den fastsatte erstatning på 10.000 kr. forrentes med 6 % p.a.
fra den 30. marts 1965 til betaling sker.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Odense amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner
efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

,/) r) r' jC;; {/!,/ ,7L(_

J ~'Garde
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Matr. nr. 5-a GrindlØse
by og sogn

REG. NR. J~1-2.

Stempel- og gebyrfri
i h.t. lovbek. 194/1961 ~ 32, stk. 6.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Odense amtsråds-
kreds, Domhuset
Odense.

D e k l a r a t i o n •~~---~----~-~~--~-~~._~
Underskrevne gårdejer Harald Andersen, Grindløse, deklarerer her-

ved for mig og efterfølgende ejere af matr. nr. 5-a Grindløse by og
sogn.

Den pi vedhæftede kort viste lod af ejendomMen fredes og skal be-
vares 1 sin nuværende tilstand, hvorfor navnlig følgende bestemmelser
vil være at iagttage:
l. Lodden må ikke anvendes til græsning, og yderligere opdyrkning må

ikke finde sted.
2. På det nu opdyrkede areal, således som det er vist på vedhæftede

kort, har ejeren dog ret til høslæt, men ikke til græsning. Til for-
nyelse af græsset er det tilladt på sædvanlig landbrugsmæssig mlde
at pløje denne del af lodden og avle korn derpå.

,. Lodden må ikke yderligere afvandes, plØjes, opfyldes eller afgraves.
TØrvegravning eller anlæggelse af veje eller stier må ikke finde
sted. Der må ikke anvendes ukrudtbekæmpende midler på nogen del at
lodden, og vegetationen skal skånes mod alle skadelige indgreb.
Spildevand eller ensilage m! ikke tillades, og lodden m! ikke til-
plantes.
Færdsel og ophold på lodden er forbudt undtagen i det omfang, det
er nØdvendigt i fO'::'bindelsemed den i punkt 2 hjemlede ret til hØ...
slæt, og da kun på den nu opdyrkede del ar lodden, jrr. kortet.
Fredningsnævnet kan dog give videnskabsmænd og andre særligt inter-
esserede adgang til lodden.

5. Loddens syd- og vestskel skal stedse på ejerens bekostning være for-
synet med et forsvarligt hegn, således at heste, kreaturer og lignende
ikke kan skaffe sig adgang.

Med hensyn til servitutter og andre byrder lyst senest 19. juli
1963 henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Deklaratioen gives prioritet forud for al pantegæld.
Påtaleret har Fredningsnævnet for Odense amt og Danmarks Natur.

fredsn1ngsforening.
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Fredningen i henhold til nærværende deklaration er betinget alf)
at der ydes mig en erstatning stor 10.000 kr. - titusinde kroner. -

Grindløse den 28-3-65
Harald Andersen
GrindlØse Jullerup

Foranstående deklaration
~ingsnævnets godkendelse.

Fredningsnævnet
for

Odense Amtsrådskreds

tiltrædes under forb~hold af Overfred-e
, den 30. marts 1965.

(sign.) Edr~n
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