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KORTBLAD NR. 5236 1 : 20000

MATR. NR.: 17a SOGN Ibsker

e AREAL

- EJER Privat

e FREDET Deklaration, lyst 25.5.1934
o æstetisk fredning.FORMAL

INDHOLD Fredning af en på ejendommen Vasegård beliggende gammel eg.
Forbud mod fældning, undergravning eller lignende.

o
PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

REG, NR.: 139-02-8
l '
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Bornholms Amtsraadskreds.

o v e r e n s k o m s t .

Mellem Sandemand M.Marcher, Vasagaard, Ibsker, og Naturfredni~gs-
nævnet for Bornholms Amt er indgaaet følgende Overenskomst:

Det store, flere Hundrede Aar gamle Egetræ, der staar paa Matr.
Nr.17a af Ibsker, henhørende under den Sandemand Marcher tilhørende
Gaard, Vasagaard, tæt øst for Sognevejen, der fra Vasebro fører nord-
paa mod Listed, fredes saaledes, at Træet ikke uden Tilladelse af
Naturfredningsnævnet eller den Institution, der maatte træde i
Stedet for dette, maa fældes, undergraves eller paa anden Maade
udsættes direkte eller indirekte for en Behandling, som kan føre
til Træets Ødelæggelse eller Beskadigelse, Beskæring og Grenekapning
maa kun finde Sted i det Omfang, som efter Amtsvejinspektørens Skøn
er absolut nødvendigt for at sikre den uhindrede Færdsel paa Lande-
vejen.

Paataleret har Naturfredningsnævnet eller den Institution, der .
maatte træde i Stedet for dette.

Denne Overenskomst, der er bindende ogsaa for efterfølgende
Ejere af Matr.Nr.17a af Ibsker, maa tinglyses som Hæftelse paa denne
Ejendom, der tilli3emed Matr.Nr.140, 155f, 155~,155K,155A,155ap,
155~ og 155bd udgør .en Landbrugsejendom.

Med Hensyn til de Ej endommen 'paahvilende Hæftelser h envises til
dens Blad i Tingbogen.

Ibsker, den 21.Maj 1934.
M.A.Marcher.

_) Rønne, den 24.Maj 1934.
Paa Fredningsnævnets Vegne:
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