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Fredning ; Fyns amt. 16-i~.OO

Lokalitet: "Kildeskoven"

Kommune: Broby

Sogn : Sdr. Broby Reo. nr.: 425-04-01

Ejer : Pri vat,Areal : Ca. 0,9 ha

Fredet : FN 30/4-1925
e

Formål : Fredning af trægruppe.

Indhold : Ingen af de i "Kildeskoven" værende ege-, bØge- og elletræer
må fældes.
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af
.orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1925 den 30. April holdt Fredningsnævnet Møde paa Ølsted
Hovedgaard, hvor da foretoges:

I,

Spørgsmaal om Fredning af en Træ-
gruppe "Kildeskoven" kaldet, som
findes paa den sydlige Del af Øl-
sted Hovedgaard.

.......................... ............
iredningsnævnet erklærede derefter, at det fandtes ønskeligt,

Kildeskoven fredes og afsagde saalydende
K e n d e l s e :

! I

I
l',
I

Kilde'skoven tidligere under Ølsted Hovedgaard vil være at frede
det Omfang som angives dels ved et Hegn og dels ved et Tjørnekrat,

saaledes at ingen af de i Kildeskoven henstaaende Ege, Døge og Elletræer
fr~mtidig maa fældes.

Den fornødne Deklaration om den skete Fredning vil være at
tinglæse.
I

J. Nielsen m.fl.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1934, Lørdagen den 15. September Kl. 10 Fm. holdt Freu-·•',ningsnævnetMøde i"Kildeskoven" ved 01stedgaard, tilhørende ~tatshus-
il rtnand Niels Peter Jensen Holm, Ølsted.
" f
'"
';t. ~
~~:

Foretoges: Nr. 2/1934. Spørgsmaalet om iorstaaelse af Fred-
ningskendelsen af 30/4 1925, "Kilde-
skoven" vedrørende •

" Til Stede var af Nævnets Medlemmer Formanden Dommer O. Waage
] Ffensen, aaborg, Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, og Gaard-

.Ljer Marius Lindegaard, Steenbjerggaard, Allerup.) t.1 :Bndvidere mød te S atshusmand Holm med Skovrider Bang, Ringe.
For Lensgreve Schaffalitzky de Nuckadell, Arreskov, mødte

kovfoged Andersen, Brobygaard.
Der fremlagde s en jkrivelse fra Skovrider Bang angaaende
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,
~rpørgSmaalet om forstmæssig Drift af Kildeskoven.
l ~ Kildeskoven besigtigedes af de Mødende, hvorefter man enedes

følgende fremtidige Ordning af Kildeskovens Behandling:
Ejeren indgaar paa at holde Kreaturer udelukket fra Skovens Om-

..l

iaade og at foretage en forsvarlig Indhegning af hele det fredede Om-
• \I

·laade•
.. ~

t Nævnet foretog en Udvisning af enkelte Bøge, der for Tiden ge-
J

nerer Væksten af de ældre Tr~er.
Fremtidig Udvisning foretages i paakommende Tilfælde pas Næv-

nets Vegne af Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Det tillodes Ejeren gennem en passende Aarrække at forynge

Træbestanden i Ellemosen ved Nyplantning.
I det vestre Hjørne tillodes det Ejeren at borthugge Tjørnene

og at sætte Haslerne paa Rod. Til Supplering foretages en Tilplant-
ning af Ahorn.

Oplæst. Vedtaget.

Sagen sluttet.
O. Waage Jensen Ahlefeldt-1aurvig-Lehn r,~arius Linde-

~aard~... ..; .,
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