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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds.

Mellem Lensbaron, Hofjægermester C.F.S.V.Juel-Brockdorff,
Valdemar Slot, og Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds
repræsenteret ved Formanden, Dommer O.aaage-Jensen, Faaborg, og
Læge M.Søgaard Andersen, Troense, er der den 15.Marts 1945 ind-
gaaet følgende

F O R L I G :

Lensbaron C.F.S.V.Juel-Brockdorff, Valdemar Slot, forpligter
sig til med bindende Virkning for sig selv og senere Ejere af den
paagældende Ejendom at holde Naturen paa Matr.Nr.l Nyby By, Breg-
ninge Sogn "Ventepose Vandmølle" fredet, saaledes at intet foretages,
der forandrer Ejendommens landskabelige Karakter, men at Arealet
anvendes paa en Maade, der er stemmende med dets landskabelige
Skønhed, saasom Kreaturgræsning eller lignende. Beplantning eller
Bebyggelse maa ikke foretages uden Fredningsnævnets Samtykke i
hvert enkelt Tilfælde.

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amts-
raadskreds.
Som Ejer:
Juel Brockdorff
For Fredningsnævnet:

O.WacJge-Jensen Max Søgaard Andersen
. . . . . . . .
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 • Telefon (09) 2116 9~

5700 SVENDBORG, den 30.07.90.

Journal nr.: F. 12 5 / 1 990 .

Valdemarsslot
Godskontoret
Troense
5700 Svendborg

Landsskabsafdelingen har henledt fredningsnævnets opmærksomhed
på, at der i forbindelse med restaurering af Ventepose Mølle og
mølledam på matr. nr. 1 Nyby by, Bregninge, er foretaget beplant-
ning på et areal, som er omfattet af fredningsnævnets kendelse
(forlig indgået 15. marts 1945). Endvidere er en del af arealet
omfattet af naturfredningslovens § 46 - strandbeskyttelseslinien.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Det bemærkes, at arealet er omfattet af en frivillig fredning fra
1945, hvorefter ejeren af matr. nr. 1 Nyby by, Bregninge, for-
pligter sig til, at der intet foretages, der forandrer ejendom-
mens landskabelige karakter, men at arealet anvendes på en måde,
der er stemmende med den landskabelige skønhed, såsom til krea-
turgræsning eller lignende. Beplantning og bebyggelse må ikke fo-
retages uden fredningsnævnets samtykke i hvert enkelt tilfælde.

Under mødet drøftedes en ordning, hvorefter man fra ejerens side
fjerner de første 3 rækker cyprestræer mod vest og mod nord og
endvidere fjerner den tilfældig voksende beplantning, der er på
ejendommen mod syd ud til den ikke asfalterede vej, og endeligt,
at ejeren hele tiden skal sørge for, at cypresserne ikke får en
højde på mere end 4 meter, samt at ejeren skulle forpligte sig
til at rydde det areal, der er fri for træer, således at skrænten
ned til dammen holdes fri for træer.
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~., tt Dette forslag blev tiltrådt af såvel kommunen, Danmarks
fredningsforening og landskabsafdelingens repræsentanter.

Natur-

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet eenstemmigt har be-
sluttet i henhold til den frivillige fredning for 1945, jfr. na-
turfredningslovens § 34 og tildels naturfredningslovens § 46, at
meddele efterfølgende godkendelse af den foretagne beplantning af
cyprestræer på matr. nr. 1 Nyby by, Bregninge, på betingelse af,

at de 3 første rækker cyprestræer mod vest og mod nord fjernes,• at den tilfældig voksende beplantning på ejendommen mod syd til
den ikke asfalterede vej fjernes helt,• at ejeren hele tiden sørger for, at de resterende cyprestræer
ikke får en højde på mere end 4 meter, og endeligt

at ejeren forpligter sig til at holde det ryddede areal samt
skrænten ned til dammen fri for træer.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af Fyns Amtsråd, primærkommunen, Danmarks
Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.•
Hans Chr. Poulsen
formand
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