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UDSKRIFT
a f

Protokol for fredningsnævnet for Svendborg Amtsr~dskreds.

Ir 1951 den 2. april holdt nævnet møde i Faaborg i anled-
ning af sagen
..............................................................

Derefter foretoges kl. 14,30 ved gården Fritsdal:
14/1946 Spørgsm~l om fredning af nogle fyrre-

træer ved gården Fritsdal i Svanninge
sogn.

Formanden og det amtsvalgte medlem var mødt.
Det kommunevalgte medlem fragtmand Davidsen var mødt.
Nævnet afsagde sålydende

kendelse,
De på matr. nr. 25 a og 25 de af Svanninge by og sogn ved

indkørslen til gården "Fritsdal", Svanninge sogn nærmest ved vejen
Faaborg-Dyreborg stående 4 fyrretræer, der kendetegnes ved stor
vækst, fredes.

Træerne må herefter ingensinde fældes og må ejheller ved grav-
ning, topskæring eller på anden måde udsættes for en behandling,
der kan føre til deres ødelæggelse.

For fredningen tillægges der ej~ren G~rdejer Rasmus Hans
Christensen er erstatning på 100 kr. der udredes med halvdelen
af statskassen og halvdelen af Svendborg amt.

Kendelsen vil være at tinglyse på matr. nr. 25 a og 25 de
af Svanninge by og sogn.

P~taleretten er hos fredningsnævnet for Svendborg Amtsråds-
\

">, 1 kreds, '
" Rs. Davidsen A.Keilgaard

Kendelsen oplæstes.
Der tilkendegaves ejeren at kendelsen vil kunne indankes

for overfrelli~ingsnævnet.
Gårdejer Christensen erklærede, at han indanker sagen for

o\lelr'lr~ II\. ~ 1.\d''OV'\QI2.V lAet .



Fredningsnævnet for Svendborg Amtsr~dskreds,Nyborg, den 17. februar 1953.
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U D S K R I F T---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1951, den 7. december, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1050/51 vedrørende fredning af 4 fyrretræer på matr. nr.e25a og 25ae af Svanninge by og sogn ved indkørselen til ghrden "Fritsdal."

I fredningsnævnet s protokol siges det, at de nævnte træer er sær-
prægede og af stor værdi.

~ Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 2. april 1951 afsagte
kendelse er sålydende:

"De på matr. nr. 25a og 25ae af Svanninge by og sogn ved indkørslen
til gården ItFritsdal" , Svanninge, og nærmest ved vejen Faaborg-Dyreborg
stående 4 fyrretræer, der kendetegnes ved stor vækst, fredes. Træerne
må herefter ingensinde fældes og må ejheller ved gravning, topskæring
eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til deres
ødelæggel se.

For fredningen till~gges der ejeren, gårdejer Rasmus Hansen Chri-
stensen en erstatning på 100 kr., der udredes med halvdelen af stats-
kassen og halvdelen af Svendborg amt.

.. Kendelsen vil være at tinglyse på matr. nr .• 25a og 25ae af Svanninge
-by og sogn._I Påtaleretten er hos fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds. "

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af træernes ejer,
_gårdejer Rasmus Christensen, som har p,jstået erstatningen forhøjet.

Overfredningsnævnet har den 3. juli 1951 besigtiget træer'ne og
forhandlet med ejeren og andre i sagen interesserede.

Overfredningsnævnet har fra en s':J;rligsagkyndig indhentet en udta-
lelse vedrørende træernes værdi ved f~ldning. Ifølge denne udtalelse
er vXlrdien 3-5 gange den af fredningsnævnet tilkendte erstatning.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at ophæve kendelsen,
icl.Gttræorne ikke skønnes at være sa smukke eller ejendommelige, at der
er tilstrækkelig grund at at afholde en ret betydelig fredningsudgift
for at sikre dem mod fældning.

T h i b e s t e m m e s :
~ Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 2. april 1951 afsagte
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kendelse vedrørende fredning af 4 fyrretr~er på matr. nr, 25a og 25ae
af Svanninge by og sogn ved gården "Fritsdal" ophæves.

Udskriftens rigtighed
be~kr"ft:

- / '""7 h'I ,;...~. // Lf&i«"··<f
V· ~JF. Grage

overfredningsn1!vnets sekretær
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