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KORTBLAD NR. 5236 1 : 20000

MATR. NR.:

AREAL

14 EJER:

FREDET

e o
FORMAL:

a43- m.fl. SOGN østermarie

Privat.

Overenskomst, l. 21.8.1934.

Fredning af det gamle elletræ i ejendommens have.

INDHOLD <:JTræet må ikke fældes, undergraves el. lign.
~.;Beskæring og grenkapning er tilladt efter forud

indhentet tilladelse.

oC. PATALERET Naturfredningsnævnet.

REG. NR.: 139 - 04 6
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Bornholms Amtsraadskreds.

..
o V E R E N S K O M S T •

Mellem Naturfredningsnævnet for Bornholms Amt paa den ene
Side og Gaardejer Erling Rasmussen som Ejer af Hoppegaard, Matr.
Nr.43~, 430, 43d og 43~ af 0stermarie, paa den anden Side er
indgaaet følgende Overenskomst:

Det gamle Elletræ, der staar i det sydøstlige Hjørne af den
til Gaarden hørende Have fredes saaledes, at det ikke maa fældes,
undergraves eller paa anden Maade udsættes direkte eller indirekte
for en Behandling, som kan føre til Træets Ødelæggelse eller Be-
skadigelse. Beskæring eller Grenekapning maa kun finde Sted efter
forud indhentet Samtykke fra Naturfredningsnævnet.

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

Denne Overenskomst, der er bindende ogsaa for efterfølgende
Ejere af fornævnte Ejendom, maa tinglyses som Hæftelse paa denne.

Med Hensyn til de Ejendommen paahvilende Hæftelser henvises
til Ejendommens Blad i Tingbogen.

Saaledes indgaaet bekræftes med Underskrifter af Gaardejer
Erling Rasmussen og Naturfredningsnævnet.

Hoppegaard, den 19.August 1934.
P.N.V. Erling Rasmussen
Zeuthen
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