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Lokalitet: Et vandhul med klokkefrØer
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Ejer Privat

11
Areal ca. 5,3 ha

Frtdet Overenskomst 23/11-1949

i_ Kommune: Ærøskøbing

Sogn Tranderup RtO. nr.: 493-04-02

Formål : Bevaring af klokkefrøer.

223

: Et vandhul samt et areal udenom i en afstand af 100 m fredes
Der må ikke foretages lergravnin~, opfyldning eller henkastning
af affald af nogen art. Vandet ma ikke forgiftes med kunstgød-
ning og kun benyttes til vanding af kreaturer, der må ikke
etableres til-eller afløb, og vandstanden må ikke sænkes ved
dræning. Arealet skal fortsat benyttes som græsning eller ager-
land og må således ikke bebygges eller tilplantes. Der må ikke
holdes fjerkræ, bæverrotter eller lignende omkring vandhullet.
KlokkefrØen, dens æg og yngel må ikke indsamles eller skades
på nogen måde.

Indhold



Undertegnr-de
l. Jdr ••Ejner (Jve HeJllsen, 'rranderup
2. " ELns Marius Il:J.nsen, dl').
3. " Hans Peter Madsen, dl').
4. " Hans Peter Jørgensen, df').
der er ejere af henhnld~vis matr.nr. 13 a af Tranderup by I')gs0gn,
af hartk Irn: 3 tdr. 6 skp. l fdk. 2 3/4 alb., matr.nr. 18 a af Tran-
derup by Ig s Ign, af hartknrn: 2 tdr. l skp. 3 fdk. (d2 alb., matr.
nr. l8d af Tranderup by '1g s'gn, af hartknrn: l tdr. l skp. l fdk.
2\{.alb., lIg matr.nr. 20 af 'rranderup by 'lg s0gn, af hartk"rn; l tdr.
4 skp. l fdk. 11/~alb., .erklærer IS herved villige til at frede den
paa den sydvestlige l"d af matr.nr. 13 a 'I'randerup by og sflgn be-
liggende "fælles vanding", der har en størrelse af CB. 3~ m. gange
22 m., samt et areal udenom i 100 meter afstand, saaledes snm det~
nærmere er angivet paa det nriginalkendelsen vedhæftede kf')rt.Are-
alet .,gden paa dette levende bestand af klnkkefrøer fredes under
fø1g"lnde
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Vilkaar:
Der maa ikke ~raves i - eller i sænkningen umiddelbart

,mkring - vandhullet '1g ikke f,retaces 0pfyldning eller henkastning
af affald af nn~en art, li~es'm der ikke, ejhcller midlertidigt,
m~a henlæg~es Gødningssække eller lignende, hV0rved vandet kan
f "1rgiftes. Vand et i hull,;t maa ikke benyttes paa anden maade end
til vandning af kreaturer, der maa· ikke etableres tilløb eller afløb,
0g vandstanden maa ikke sænkes ved dræning i hullets n~rhed. Arealet
lmkring hu] let skell f lrtsat benyttes s 'm g :',8sningeller agerland,

indtil en [-ifstBndaf mindst L;() meter fra hUllet!,g maa ikke bebytSces,
tilplantes med trÆer 8J10r tages ind S0m have, der maa ikke h01des
fjerkræ, bæverr..,tter eller lignende i eller lrnkring vandhullet.

Kl"1kkefrøen, dens æg ng yngel maa ikke indsamles, 19 der
maa ikke f"reta.,es anden handling af n,"gen art, der kan vere frøer-
ne til skade.

F,r fredningen kruver vi ingen erstatning.
Vi er enige i, at 'werensk')msten tinglyses paa vore f,.,r-

nævnte ejendomme, d,.,guden Ildgift f0r ns.
Paataleberettiget er fredningsnævnet fnr Svendb~rg amtsråds_

kreds.
Tranderup, den 23

H.M.Hansen
H.P.Madsen

n wember, 1949
Hans P.Jørgensen
Ejnar HEmsen.

Idet fredningsn~vnet f,r Svendb"rg amtsraadskreds modtager
19 gIdkender f'ranstaaende fredninestilbud, bestemmes det, at fredninge
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vil være at lyse paa matr.nr. 13a, 18~, 18d ~g 20 af Tranderup, -
by ~B s'gn. Det fredede areal ses indtegnet paa ~edlagte k0rt,
af hvilket en genpart bAdes henlagt paB akten.
FredningsnfNnet f.,r 3vent.1b'rg 8mtsrbadslcrcds, den 27/11 1949.

J. Hvass.
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NIels Riis er underrettet direkte herfra.

~~
~ Paulsen
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