
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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

B213360
Rektangel
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Aar 1931 den 24. Juli Kl. 4Y2 afholdtes Møde af Frednings-
nævnet bestaaende af Formanden, Civildommer P. Buch, Amtsraadsmed-
lem J.P.Jensen Svogerslev og det lokale Nedlem, Skovrider F. Nuus
af Svenstrup, hvor da foretoges:

Sag angaaende Fredning af en Gruppe
Tr~er paa Matr. Nr. 3 af Stubberup
Borup Sogn •

...................
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e :
Den ovennævnte af l Eg og 12 Bøge samt noget Krat be-

staaende Gruppe rrræer paa En tr. Nr. 3 af Stubberup, Borup Sogn,
med dertil hørende Grund af Størrelse 33 m i Diameter skal bibe-
holdes i sin naturlige Stand, saaledes ogsaa at Pløjning skal holdes '
mindst 6 m fra Stammernes ydre Kant.

Der tilkendes Ejeren en Erstatning af 200 Kr.

P. Buch J.P.Jensen F. 1,Iuus

Hans Jørgensen
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Fredningsgrænser:

It lt ••semmenlaldende med Skel

Ikke sammenfaldende med Skel
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Terrain af

5tLibberty' .fJy

Sagn: .fJor"('-

Herred: lUzmsO

Amt: /(6bepnaUP$•
Udfærdiget i ey'ril /PSO

Direktoratet for Matrikulsvæsenet
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