
· Afgørelser - Reg. nr.: 01172.00

Fredningen vedrører: Tekobbel

la ksations kom miss ionen

o

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 11-08-1948

Kendelser

Deklarationer

01172.00



FREDNINGSNÆVNET>

•



• .REG.HR.
Reg.nr.
501-'2-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Augustenborg Ejellav: Kettingskqv Matr.nr.: l

lokalitet: "Tekobbel" bøgetræsbevoksning ved V~rtemine.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-11-77
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Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 1.11. L978

Kort revideret dato:..
Ejerforhold: Privat
PAtaieret: Fredningsnævnet

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets ~~::

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :e' Interessezone: II (landområde af stor interesse)
FormAl: Bevare bøgetræsbevoksning •

Diverse:

Indhold:

Bøgeskoven i den østlige del af skovholmen "Tekobbel" skal opretholdes længst muligt
som hØjskov meq i det væsentlige samme karakter som nu og således at nyplantning skal
være af lØvtræer.
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Tingbogen for Kottingekov,
bind II, blad 50,
art. nr. l af Kottingekov, og
art.nr. 5 Gammelgaard,
Aeeerballe eogn.

Anmeld er :
Naturfredningsnævnet for

Sønderborg amtsrådskreds.
adr. domhuset, Sønderborg.

stampel- og gebyrfri i
h.t. § 33 i naturfrednl.
(lov 140 af 7/maj 1937).

F r Cl d n i n g IS d e k l a ra t i o n.

Ud fra ønsket om at bevare den smukke bevokening af
bøgetræer i den østlige del af Skovho,lmen "Tekobbol", der er be-
l iggend e p~ den mig tilhørend e ejendOm "vertemine", art.nr. l,
Kattingskov og art.nr. 5, Gammelgaard, Kettingskov ejerlav, Asser-
balle sogn "tingbogen for Kettingakov bind II, blad 50, der udgør
en landbrugsejendom kl.I, erklærer undertegnede p~ritær Kristian
Henrik Favn, "Vertemlne", herved med b indende virkning for mig og
efterfølgende ejere af ejendommen:

Bøgeskoven i den østlige Del af 8kovholmen "Tekobbel" ekal
opretholdes længst muligt som hØjskov med i det væsentlige samme
kar&ktor som nu, og således, at nyplantningen skal være af løvtræer.

"Tekobbel" er beliggende pA parcel 86/7, kortblad 2,
Påtaleretten efter denne deklarati on har naturfredningenævnet

'e for Sønderborg amtsrådskreds.
Deklarationen respekterer de i afd. II lyste hæftelser
To skovforpligtelser , lyst l8.april 1886,
Forpligtelse til at frede og værne et mindesmærke ,lyst
l7,marts 1927,
Forpligtelse til at holde en minimumebesætning, lyet
2u.maj 1941, og
fredsakovforplitelae, lyet den 20.maj 1941.

Vertemine, den ll. august 1948.
sign. K r. R a v n.

Godkendos , FREDNINGSNÆVNET FOH SØNDERBuRG AMTaMDSKREDS
den 12/8 1948.
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