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forhandlingsprotokollen for frednin~snævnet for SVENDBORG amt.

År. 1951 den 14. marts foretog nævnet kl. 11,30 i heden:

102/1950
Spørgsmål om fredning af 3 egetræer
ved Hedensgård i Heden so~.

Der fremlagdes :
....................................................
Nævnets fOTInnnd, dommer II.Keiser-Nielsen,Nyborg, det

amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem A. Keilgård, Fodslette, og det sog-
nevalgte medlem, grdr. Johannes Skov, Heden pr. Allested, var mødt •

......................................................
Nævnet afsagde sålydende

K e n d e l s e
..

De 3 omtalte ege findes fredningsværdige, og da ifølge
skovrider Abells oplysninger tilladelse til begrænsning af den lodden
påhvilende fredskovpligt kun gives på det vilkår~ at egene, hvis de
findes fredningsværdige af nævnet fredes, samt da der ikke findes
at pålæg;::esej eren nogen synderlig byrde ved at egene bliver s'tående,
hvor de står, vil de 3 nævnte ege på matr.nr. 9 ~ Heden by og sogn
være at frede uden erstatning til ejeren. De må således ingensinde
fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde direkte eller in-
direkte udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelægg-else
eller forringelse.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds.

ejendommen.
Kendelsen tinglyses ved nævnets foranstaltning på

""
Johs. Skov.

Da såvidt var passeret , bemærkede ejeren, grdr. Chr.
Jensen, at han vil foretrække , at fredskovsforpligtelsen på ejendom-
men bevares, således at denne pligt omfatter det areal, hvorpå de 3
egetræer står. Bemærkning herom tilførtes skovrider AbelIs protokol.

Formanden bemærkede, at kendelsen herefter bortfalder
som overflødig.

Keiser-Nielsen. A. Keilgaard.
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