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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 2~ December Kl. 9,15 blev Fredningsnævnet sat
af Formanden paa den Gnardejer Bisgaard tilhørende Ejendom paa Helnæs
i Anledning af Spørgsmaalet om Fredning af et paa Ejendommen staaende
l'ræ, en Graaas p •

........ . .. .....................
De mød ende Nævnsmedlemmer drøftede Sagen og enes under For-

udsætning af, at N~vnsmedlem, 1andpost Jensen, er enig heri, om at
det ommeldte Træ, nemlig en Graaasp, i Overensstemmelse med Natur-
fredningslovens § l, l. Stk., bør fredes og bevares i den Tilstand,
det nu har, saaledes at Beskwring af samme kun finder Sted efter nær-
mere Instruks fra Statens tilsynsførende med de private Skove i
Odense og ~vendborg Amter.

Efter Omstændighederne skønner man ikke, at Ejeren eller
andre har Krav paa Erstatning i Anledning af Fredningen •.

under
Jycmester Ras. Pedersen bemyndiger derhos/fornævnte Forud-

sætning, at Landpost Jensen er enig i Fredningen paa foranførte Vil-
kaar, Nævnets For~and til at afsige Kendelse i Sagen i Overensstem-
melse med foranstaaende og til at lade Kendelsen tinglyse paa Ejen-
dommen som servitutbehæftende denne med Paataleret for Naturfrednings-
nævnet for Assens Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 23. December Kl. 11,25 foretoges foranstaaende
Sag paany paa Dommerkontoret i Assens af Nævnets ~ormand.

Mødt var Landpostbud Jensen, der blev gjort bekendt med det
fremlagte og med det D.D. passerede, hvorefter han erklærer, at han
ganske kan tiltr~de de to Nævnsmedlemmers Indstilling i Sagen, hvor-
hos han bemyndiger Formanden til at afsige Kendelse i Sagen i Over-
ensstemmelse med foranstaaende.

J.P.Jensen.
Nwvnets iormand udtalte derefter, at han i Overensstemmelse

med Naturfredningslovens § l og den af Skovrider Lykke Meyer i Sagen
gjorte Indstilling og i Henhold til den ham af de to øvrige Nævnsmed-
lemmer meddelte Fuldmagt dekreterede, at den paa Gaardejer Bj/sgaards



Ejendom staaende Graa-Asp vilde v~re at bevare og frede, saaledes at
den kun maa beskæres efter nærmere Paabud fra Landbrugsministeriets
Tilsynsførende med de private 3kove 1 Odense og Assens Amter, og
saaledes at nærv~rende Kendelse vil være at tinglyse paa Ejendommen
med Paataleret for Assens Amtsraadskreds' Fredningsnævn, og saale-

udrede nogen Erstatning.
des at Fredningen sker, uden at der i denne Anledning vil være at' .

:: 'f. '

Julius rAoritz
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