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tt'orhældlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1933 fredagen den 28. April Kl. 3 Em. afholdtes l.løde
af Fredningsnævnet, JeSLåaende af Bormanden, Civildommer P. Buch,
Amtsraadsmedlem J.P.J ensen, Svogerslev og det lokale I.i.edlem,~_ej e-
riejer Valdemar Hansen af Ousted, hvor da foretoges:

Jag "mge.aende :C'redningaf 2 gamle ':2 ræer ,
en Hvidtjørn og et LbleLrw, paa Ejendom-
men Katr. Nr. 3b, 31 og 12f af Ousted •

.................... .............. .....
Je 3 ~jere udtalte igen 0nsket om, at de 2 paaviste Tr@er,

nemli3 en Hvidtjørn i Grænsen mellem i~åtr. Nr. 31 og 12f og et Lble-
træ i Grænsen mellem l.iatr.lir. 3b og 12f, maa blive freLlede.

Da N~vnet rnaatte anse det for at Vb.-reaf almen Interesse,
at disse ~ræer, der staar paa et meget højt ligbende Jted, saaledes
at de kan ses i vid Omkreds, oliver bevare~e, afsagdes aaalydenJe

K e n d e l s e :

De ovennavn te paa Zj endommene ~,~atr.l~r. 3b, 31 og 12f af
Ousted 3y og 00gn staående ~rwer, en Hvidtjørn og et ~bletræ, bør
bevares og bibeholdes i deres naturlige Tilstand.

Om Erstatning var ikke Spørgsmaal; Paataleretten tilkom-
mer Fredningsn~vnet.

P. Buch J.P.Jensen Vald. Eansen

l~artin ':iamsler Laurits Pe ~ersen ~~a3mus ?etersen
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Dato 6/6 l 985

Jour. ni. FS 32/85Adresse:

Dommerkontoret i Køge,
Niels Juelsgade 6,
4600 Køge - Tlf.(o3?65l068 Til fredningsregisteret

til orientering REG. NR. 318

Fru Ebba Bang Nielsen,

GENPART
til orientering

Bregnetvedvej 22, Til fredningsregisteret
til orientering

/o~rir

lu4(

( .... l

Qsted,

4000 Roskilde

I en hertil indsendt skrivelse har De anmodet om, at frednings-

kendelse af 28/4 1933, der er tinglyst på Deres ejendom matr. nr. 3 Q, 3 l

og 12 i Osted by, Osted sogn, må blive aflyst af tingbogen.

Den nævnte deklaration går ud på, at en hvidtjørn og et æble-

træ bør bevares og vedligehold~s i deres naturlige tilstand.

De har oplyst, at ingen af træerne eksisterer mere, idet

æbletræet for mange år siden er væltet i en storm, og idet tjørnen fik

så mange døde grene og flækkede i stammen, at det heller ikke var muligt

at redde den.

I anledning af Deres henvendelse har fredningsnævnet holdt

møde på ejendommen med besigtigelse, under hvilken det er konstateret,

at de to træer ikke længere eksisterer.

Fredningsnævnet har samtidig herved anmodet Roskilde herreds-

rets tinglysningskontor om at aflyse deklarationen.

Med venlig hilsen

H. Rosenmeier

Ju 304-26


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>



