
Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00

Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg

Domme

la ksations kommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 03-09-1981

Kendelser

Deklarationer

07412.00



FREDNINGSNÆVNET>



, .~:~',,'" . ::.

Nat.urfrecf.ni~nØJvnenor Sttmd6rJr'~s
a"?ts sydlige fr8d,ningskrtK/S .
- ·,potnmerkøntoret iTønder

NørregaQe 31 - 6270 Tønder - Telf. 04 - 122205

REG. NR. 7 Y I~

År 1981 den 3. september afsagde fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts sydlige fredningskreds følgende

k e n d e l s e
i sag 148/81 Fredning af et ca. 150 årigt ege-

træ ved GrAsten Hovedgård på matr.
nr. 150 Gråsten Gods, Gråsten kom-
mune.

I S~nderjy~lands amtsråd har i medfør af §" 12 i naturfrednings-
loven offentliggjort foreløbigt fredningsforslag for et ca. 150
årigt fritstående egetræ ved Gråsten Hovedgård, Gråsten kommune.
Offentligt møde har været afholdt i Rinkenæs den 1~. marts 1981
kl. 10,00, og forslaget har været fremlagt til offentligt gennem-
syn.

Der er indkommet en indsigelse fra Gråsten Rideklub og et
ændringsforslag fra ejeren, proprietær E. Lauensgaard. Frednings-
forslaget er ændret i overensstemmelse med ændringsforslaget, hvor-II ved rideklubbens indsigelse samtidig er bortfaldet.

Fredningens formål er at bevare egetræet som et stort frit-
stående og dominerende træ for eftertiden.

For at tilgodese dette formål fredes træet og et mindre beskyt-
telsesareal hermed i henhold til naturfredningslovens § l, stk. 2,
pkt. 2, med nedennævnte fredningspåstand.
Fredningspåstand.
l. Egetræet ml ikke fældes.
2. Egetræet må ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet beskæres

eller kappes. Dog må beskæring af grene, der truer med at be-
skadige bygninger, finde sted i samråd med Gråsten skovdistrikt •
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,. Der må '1~e~~~~~or en afstand af lo m (beskyttelseslinie jfr.

kortbilag) ~~a'~~t placeres bygninger, skure, master,camping~
tt vogne, henlægges affald og gødningsstoffer eller andre kemikali-

er, foretages terrænændring ved af- og påfyldninger eller fore-
tages afbrænding.
Dog er det tilladt Gråsten Rideskole at opføre en ridehal, hvis
yderside er 4 m høj og kommer til at ligge 8 m fra træets cen-
trum.
Endvidere må der i samråd med Gråsten skovd1str1kt foretages en
jordpåfyldning omkring træet, såle~es at blottede rødder tildæk-
kes og færdsel vanskeliggøres.

tt Der må ikke indenfor en afstand af 5 m fra træet etableres befæ-
stet vej, flise eller gårdspladsarealer, 11gesom der ikke må fo-
retages jordarbejder som nedlæggelse af rør og kabler •

• Alm1ndeli~ haveanlæg med plantning af buske og småtræer samt land-
brugsdr1ft indenfor beskyttelsesarealet er tilladt.
Dog må der ved landbrugsdrift ikke plejes på en sådan måde, at
tr,æets rødder beskadiges. Ej heller må der af løsgående husdyr
ske beskadigelser af træets stamme eller rødder.

6. Egetræet sættes under tilsyn af skovrideren på Gråsten skovdistrikt.
Ejeren forestår vedligeholdelsen og pleje af træet efter samråd
med Gråsten Skovdistrikt. Udgifterne til vedligeholdelse og ple-
jen af træet afholdes af ejeren.

Ejeren proprietær E. Lauesgaard har godkendt fredningen og fred-
1ItgSPåstanden. Fredningen sker uden erstatningsbetaling.

Herefter

Et kendelseskort angiver t

b e s t e m m e s:
Det ved Gråsten Hovedgaard på matr.nr. 150 Gråsten Gods. Gråsten

kommune, ca. 150 årigt fritstående egetræ fredes, således som det nær-
mere fremgår af ovenanførte fredn1

e ~ering.

o~it'S.A.

Ifølge aftale fremsendes kendelsen, der tinglyses på ejendommen,
tf' ejerens gennemsyn og underskrift.
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For~s~endefredning tiltrædes •.. . ~_ .. , ..

{;rås:teri~''d~n 12.9. 1981.

E. Lauesgaard
(navn)

Inger Lauesgaard.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens lIlodl:~~~a~:k~ag:~ ::~
Overlredningsnævnet, ,Amalie9.ade l3, F125~ ~ det elte~ klage-

ren o forskellige myndIgheder. .rs nar
~;~~ens u:llb er konstateret, at .a.lgerelsen ikke er indbra~t for
Overlredningsnævnet, kan dispensationen udnJ~tes.
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TIL TJENSTLIG BRUG VED
SONDERJYLLANDS _MTS"OMrv'ul'JE
S~RTRYK MED GEOl CTIS" I"JSTITUTS
TIL~ADELSE 'A 400 76)

Udsnit af kortblad 1211 I NV, Gråsten

1: 25000
1000 m 500 2 kmo
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Kortudsnit, 1:10000.
(minoreret matrikelkortl

EGETRÆ PÅ GRÅSTEN HOVEDGÅRD

matr. nr. 150 Gråsten Gods, Gr&s ten- Adsbøl
Gråsten ko mune
Sønderjylla ds amt.

FREDNINGS ORT
udarbejdet f Sønderjyllands amtskommune i 1980

Se kort udsnit 1:1000

Kortudsnit, ca. 1:1000.
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