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Fredning i Fyns amt. Ib~1.00

Lokalitet: Træer ved gården Gravendal-• Kommune: ÆrøskØbing
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/, 1: 25.000

Privat

Overenskomst 25/2-1952

Bevaring af træer.

lo store aske- og piletræer langs skellet mellem ma tr.nr. 14 og
l5a og 5 store a~~æer i skellet ind til Gravendals have fredes.
Træerne må herefter ingensinde fældes, topskæres, undergraves
eller på anden måde udsættes direkte eller indirekte for en be-
handling, der kan fØre til deres Ødelæggelse.



U d s k r i f t REG. NR. 0\ 607.00 CJ

af
_ forhandlingsprotokollen for frednin;'snævnet for SVENDBORG amt.

OVERENSKOMST afsagt d. 30. juli 1951

foretoges
År 1951 den 30. juli holdt nævnet møde på Ærø. Der

Spørgsmål om fredning af for-
skellige træer ved gården "Gra-
vendal ".

Nævnets formand dommer Keiser-Nielsen, Nyborg, og det
amtsvalgte medlem,gårdejer Keilgaard var mødt. Det sognevalgte
sogneridsformandmedle~iels Caspersen,Dunkær var mødt.

Der fremlagdes
A. Andragende.
B. Tingbogsattest.

Endvidere var mødt formanden for Naturfredningskomite-
en for Ærø,billdhugger C. Ha~.erich •
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Da træerne fandtes fredningsværdige,blev der indgået
sålydende

O v e r e n s k o m s t.

De på ejendommen matr.nr. 14 Graastensmark, Rise sogn,
langs skellet mod matr.nr. 15 ~ smst. voksende store træer, nem-
lig lo store aske-og piletræer samt 5 store ask~ræer, der vok-
ser i skellet ind til Gravendals have, fredes.

Træerne må herefter ingensinde fældes,topskæres,under-
graves eller på anden måde udsættes direkte eller indirekte for
en behandling,der kan føre til deres ødelæggelse.

Overenskomsten vil ved nævnets foranstaltning være at
tinglyse på ejendommen.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds.
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I_. H.A. Hansen. Niels Caspersen. Keiser-Nielsen.
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