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tt ~lorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sønderborg Amtsraadskreds

Aar 1931 den 30. Juni Kl. 11 Fm. holdt Fredningsnævnet
for Sønderborg Amt Møde paa den Dr. med. E.L.Esmarch tilhørende
Ejendom Kettingnor i Lgen Sogn til Behandling af Spørgsmaalet om
Fredning af Ejendommen.

...................
Fredningsn~vnets l:edlemmer drøftede derefter Sagen og

afsagde saalydende
K e n d e l s e

Da en Fredning af Kettingnor i et saadant Omfang, at den
har nogen virkelig Betydning for ~uglelivet der, ikke skønnes at
kunne opnaas uden ved en saa stor Bekostning til Udredelse af Er-
statning, at den ikke staar i rimeligt Forhold til, hvad derved
kunde opnaas til Beskyttelse af oC'uglelivet, og da en Predning i et
mindre Omfang ikke skønnes paakrævet, fordi der praktisk talt ikke
finder anden F~rdsel Sted paa Noret end den af Ejeren og hans Befuld-
mægtigede udøvede, maa Nævnet nære overvejende Betænkelighed ved at
tage Andragendet til ?~lge, hvorved bemærkes, at der ogsaa er taget
Hensyn dels til de økonomiske Forhold for Tiden og dels til, at
Spørgsmaalet om Fredning senere vil kunne genoptages, saafremt det
maatte vise sig, at Jagtretten m.v. maatte blive udøvet paa en mindre
hensynsfuld LIaade end hidtil.

T h i b e s t e ~ m e s :
Det af Dansk naturhistorisk Horening fremsatte Andragende

om Fredning af Kettingnor kan ikke tages til Følge.

Sagen sluttet. mødet hævet.
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