
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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v•• ..,..AaJ.a......... '. l{.n~.l ••• t 6. lanuar 19)0 _t"_'•• t4.t ••, -al, halellY 1. ' •• ne'" 151M.,... Ol BOP,..811 (frl.n.'" a.) .,,11

..... at. trelt. pal. .-.•• a•• al, ....1' ttn« •• anll •• t p.a 4•• 8........ t_.
•• n'" Xo,s. at 1.'ri'1&l.kol"_' "'.1" "'.' ,up1"-n"_ Ar ... l. r.tos •• «.
till.'" Sjapen at 1&"- __ ,_",.1. Stok ••tIt. An4,.t.t •• og i'r....., alM.
~., er 'illa~' IJII'I. Ol baD. ..tGl~aae'tleA.. ~~ •• p.a ~.. ,...
~~ ••~••~.al ..~ .....oS Iøa~·.

Ve" qftv.I1~.l •• tra Ejeren at banlkw øo~., ha Spo"'''JeJl'I

0l OM..u ,t.klrtter.atDl Og tit. Lehtll. Filtar1tor •• las '11 J.,••,••/lølq....... •• ffe' .'1.1", ., halen 5lr.....ln 1 ..... 1'1. eft. l'"
hal' "an ' ae .l'l.oloal ,... ••• )00 R,"'". 'leA ~n. o, .t tlf".1 101_

hU an tt.' re' a'. ~!Ur.~.I'!'la p•••• " •• aJd.aa'ft .f .,........~Q.det

Omkr1D1 $..n, ~.ll p•• ~.t ~ll' ~1.11. p.a 3..0 .,~.l. ~~.1i.
paa Plak.ri., 1 nø.n. ..turtr.~nln,.r••~.t ~ ~.~bO.1 ijlpI7.1•• at
29. Apr11 1946 aDM!.l.' •• , .liGa4t •• a'e len"'.l •• el"".', .a.lA"' ••

• t. Ant.11e' .t rql ....... Sk...... ,.... H'~.l....'11 ••• 'o.
~.t bar 1 8t.~.,to~ ~., n.v.lg~...~l.mtor T.......

:uJ.1.U11. Søen,3ko.,rl"'.l" ~.~.Pl.,,, , "'a.. wr"1\tF Sagen bar r.,...

••nt.....' KJ.ren at fra,,_. O~'. ~CJl be"ralt •••• 'a.' 1 S.,4m.
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l$oAtl••, 4..hea ., ~J•••• \'111,•• ~.1 .-r. bit_S•• '11 ~ .

_"Jf..lftl ., 1.~. ",.,..11.' .r &lU..... ..'~t.p'''l ••• ;O pc,."
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tb.l .... , ......

'tø .t ,...'taln •• ~" 'Ol' ~••• '~bO:r , ,.."*. A. 6.
,

......,. 19,..t•.,.. l.r~ •• _ Pr.Ad t al' ,..1.11,y l ,.....

~lo,.,...k .. JtOnt. _ tb $Ø) .- Ma., ., ~" "lU"
.... 1 fIIIl'IO 1i.J."•• "1J.1.~''W.f '·'nl.. at la'_ An'.lt.•• t h ....

••• .. A_i",. '11 ••• 50 '''1••''. ,....

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Svendbor~ amtsr~dskreds, den 28.Nov.1955.
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REG. NR. -l.r-/

)1J 1/10 -~~r
UDSKRIFT

af protokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreda.
------------------------

Spørgsmål om indskrænkning af en ved kendelse af 6. januar 1930
og 27 juli 1946 fastsat fredning af fuglelivet i Tranekær slotspark

K E N D E L S E .--------------------_._-----

o
Ved Fredningsnævnets kendelse af 6. januar 1930 bestemtes det, at

"alt fugleliv i Tr&nekær slotspark og Borre sø (Tranekær sø) vil være at
frede på det areal, der findes angivet på den sagen medfølgende kopi af ma-
trikulskortet over det pågældende areal. Dog er det tilladt ejeren at lade
beskyde Stokand - andriker og kra-ger, ligesom det er tilladt ejeren og
hans befuldmægti~ede af færdes på det pågældende areal med bøsse og hund."

Ved nævnets kendelse af 27. januar 1946 bestemtea det, at det til-
lige 8kulle være ejeren tilladt ved bort skydning at lade antallet af skar-
ver nedbringe til ca. 30 ynglende par.

Ved skrivelse af 20. august 1954 har ejeren af Tranekær gods, lena-
greve Ahlefeldt Laurvig, anmodet om, at fredningsbestemmelsen ændres, såle-
des at beskydning også af fasaner, kan blive tilladt ejeren indenfor det
fredede areal f. eks. ved 2 årlige jagter.

Han anfører, at der ved hans overtagelse i 1947 af grevskabet kun
forefandtes meget få fasaner, men at bestanden nu e~ meget betydelig. Det-
te har haft til følge, at fasanerne i meget stort antal søger tilflugt 1
det· fredede område, der " er ved at blive oversvømmet af fasaner".

Andragendet er anbefalet af overjagtkonsulenten, greve G. Ahlefeldt-
Bille, der navnlig anfører, at fasaner ikke hører til Danmarks oprindelige
og naturlige fauna, der nu på det fredede omxåde trues af konkurrencen fra
fasanerne med hensyn til plads og føde.

Erfaringen viser, at en besk~'dnj_'1e;indenfor området ved een eller to
klapjagter årlig, ikke på nogen måde vil medføre skade på den naturlige fau-
na indenfor området.
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Naturfredningsrådet udtaler i skrivelse af lo. æptember 1954, at der

efter dets mening ikke vil være noget til hinder for, at fasanerne besky-
des, og at d(~tillad€s ejeren at afholde 2 årlige fasanjagter dog med
mindst 14 dages mellemrum.

Da nævnet efter det foreliggende ikke finder noget til hinder for
at meddele den begærte tilladelse, ændres de afsagte kendelser derhen,
at det tillades ejeren ved 2 årlige jagter med mindnt 14 dages mellemrum
at bort skyde fasaner i det fredede område

T h i b e s t e m m e s .

Den af ]'l'edningsnævnetden 6. januar 1930 afsagte kendelse om fred-
ning af alt fugleliv i Tranekær slotspark og Borre sø (Tranekær sø) med
tillægskendelse af 27. juli 1946 ændres derhen, at det tillige skal være
ejeren tilladt på området at bort skyde fasaner ved 2 årlige jagter med
mindst 14 daees mellemrum.
<Tohs. Sørp.nsen. Keiser - Nielsen. K. G. Larsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
}'redningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds, den 30. oktober 1954.

\

'I
'I

--",1 .. 1'1'.1...

B
es
te
m
m
el
se
r 

2 
af

 3
K

lik
 h

er
 fo

r 
næ

st
e 

m
ar

ke
ri

ng

B213360
Linje  



KENDELSER>



REG. NR.øl~
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Forhandlingsprotokollen for Fredninbsn~vnet for Svendborg Amtsraadskred

Aar 1930 den 6. Januar afholQt Fredninesnævnet Møde p~a Høj-
skolehjemmet i Svendborg, hvor da foretoges Spørgsmaal om Fredning af
.J1'uglelivi Tranekwr ;Jlotspark med tilbørende .Borre Sø.

Formanden Dommer I. Nielsen, Gr8v Ahlefeldt Laurvig Lehn var
mødt, Repr~sentant Gaardejer Chr. Sørensen, Lykkeby, der er Medlem af
Fredningsnævnet for ~ranek~r SOGn havde ligeledes givet ~øde.

Formanden bem~rkede, at Gagen vedrørende Spørgsmaalet om den
'< omme ldte l~redning havde været forelagt Na turfredningsraadet og fremlagde

Skrive lse af 30. f .1\1. fra Naturfredningsraad.et samt Kopi af 1\l8 trikuls-
kortet over det Areal af ~ranek~r Slotspark og Borre Sø, der søges fre-
det.

Godsinspektør Hinrichsen mødte paa Ejeren Lensgreve Ahlefeldt-
Laurvigs Vegne og bem~rkede, at Fredningen ikke ønstes udstrakt udover

r den ved de tidligere Møder fastsatte Begrænsning.
Der afsagdes derefter saalydende

K e n d e l s e.

Alt Fugleliv i ~ranekwr Slotspark og Borre Sø (Tranekær Sø)
vil være at frede paa det Areal, der findes angivet paa den Sagen med-
følgende Kopi af Matrikulskortet over det paagældende Areal. Dog er
det tilladt Ejeren at lade bortskyde Stokand - Andriker og Krager, lige-
som det er tilladt Ejeren og hans Befuldmægtigede at færdes paa det paa-
gældende Areal med Bøsse og Hund.

J. Nielsen Ahlefeldt-Laurvig Lehn HinrichsenB
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