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Lokalitet: Svogers træ

e' Kommune: Ærøskøbing
Sogn Rise Reo. nr.: 493-02-03

, ....

1: 25.000

Ejer Privat

I' Areal

Fredet Overenskomst 19/10-1951

Formål Bevaring af træ.

Indhold Træet, som er en krydsning mellem en bævreasp og en sØlvpoppel
fredes. Det må herefter ingensinde fældes eller topskæres, under-
graves eller på anden måde direkte eller indirekte udsættes for
en behandling, der kan føre til dets hele eller delvise Ødelæg-
gelse.
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U d s k r i f t

af
REG. NR./~\ ~ {;b~ ~ ø o C)

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for S ven d b o r g
amt.

OVERENSKOMST af 31/7-1951

Åt 1951 den 31. juli holdt nævnet møde på Ærø i anledning
af 42/1951 spørgsmål om fredning af det så-

kaldte 11 Svogers træ 11 på Ærø.

Nævnets formand dommer Keiser-Nielsen, det amtsvalgte med-
lem, grd. Keilgaard og det sognevalgte medlem,sognerådsformand Niels
Caspersen,Rise, var mødt •.

Formanden for Naturfredningskomiteen for Ærø billedhugger
Hammerich var tilstede.

Der fremlagdes
A. andragende.
B.-C.- to tingbogsattester.
Antruffet blev gårdejer Jens Jørgen Rasmussen, ejer af

matr. nr. 3 m.fl. Lille Rise, Rise sogn, og gårdejer Lorentz Hansen,
ejer af matr.nr. 13 ~ m.fl. smst.

De mødte påviste det i sagen omhandlede træ, der vokser
i skellet mellem matr.nr. 3 af Lille Rise, Rise sogn, og matr.nr.

a.
27 a smst. og som er synligt i en meget stor omkreds, blandt/fra
Fyn og Lange land.
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Der var enighed om, at træet bør fredes, hvorfor der blev
indgået sålydende overenskomst :

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

Det i skellet mellem ejendommene matr.nr. 3 af Lille Rise,
Rise sogn, og matr.nr. 27 ~ smst. voksende træ, en krydsning mellem
bævreasp og sølvpoppel fredes.

Træet må herefter ingensinde fældes eller topskæres,under-

graves eller på anden måde direkte eller indirekte udsættes for en



behandling, de~ kan føre til dets hele eller delvise ødelæggelse. tJ
Overenskomsten vil med tiltrædelse af undertegnede eje-

re af de fornævnte ejendomme, gårdejer Jens Jørgen Rasmussen og
Gårdejer Lorents Hansen være at tinglyse ved fredningsnævnets for-
anstaltning på de fornævnte ejendomme. Påtaleretten er hos fred-
ningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.

Lorents Hansen. Jens J. Rsmussen.
Niels Caspersen. Keiser-Nielsen. A. Keilgaard •
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