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Afgørelser - Reg. nr.: 01684.00
Fredningen vedrører:

Astrup Stengærde

Domme

Ta ksationskom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

e
,

22-08-1951

FREDNINGSNÆVNET>

t-redning i Fyns amt.
Lokalitet:

Stengærder på ma tr. nr. 11a Åstrup by

Kommune: Fåborg
Soqn

o

Astrup

Reg. nr.:

431-12-02

,

"

1: 25.000

I

I

Ejer

:Privat

Areal
Fredet

Overenskomst 22/8-1951

Formål

Bevaring af stendige

Indhold

Stendiget må ingensinde fjernes eller Ødelægges, ligesom dets enkelte sten ikke må fjernes fra gærdet. Karakteren af den nuværende bevoksning på stendiget må ikke væsentlig ændres. Der må ikke
pløjes eller graves tæt ind til diget, så dette derved udsættes
for ødelæggelse.
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REG. NR. ~~,~
U d s k r i f t
af
forhandlingsprotokollen

for fredningsnævnet for SVENDBORG amt.
FREDNINGSOVERENSKOMST

År 1951 den 22. august holdt nævnet møde i anledni~g af
50/1951.

Spørgsmål om fredning
af et stengærde på ejendommen matr.nr. ll~ Aastrup by og sogn.

Formanden, dommer Keiser-Nielsen og suppleanten for d~t
amtsvalgte medlem, s~ovrider Th. Neergaard, Glorup, var mødt, idet
det amtsvalgte medlem. havde me~dt forfald. Det sognevalgte medlem,
gårdejer Rasmus Nielsen, Sjællændergården, var mødt.
Der fremlagdes
l.

andragende fra Naturfrednin~skomiteen

2.

tingbogsattest.

for Faaborg og

omegn,

Tilstede var andrageren, gårdejer Hans Haastrup,Aastrup,
og formanden for Naturfredningskomiteen
borg.

!

maleren Hans Rasmussen, Faa-

Gårdejer Haastrup påviste det i sagen omhandlede sten-

hegn, der står langs skellet ind til naboejendommen, der tilhører

'1

gårdejer Aage Nielsen. He~et

går fra landevejen Faaborg-Svendborg

i retning fra syd mod nord indtil en afstand af 130 m fra landevejen.
Der blev indgået sålydende
Fredningsoverenskomst.
Det i skellet mellem ejendommens matr.nr. ll~ Aastrup
by og sogn tilhørende gårdejer Hans Haastrup, Aastrup og m~tr.nr.
ll~ og II! tilhørende gårdejer Aage Nielsen, Aastrup, stående stendige på ca. 130 m. længde, der går fra syd til nord ved skellet mel~
lem ejendommene,fredes.

Gærdet må herefter ingensinde fjernes eller

ødelægges, ligesom dets enkelte sten ikke må fjernes fra gærdet.
Karakteren af den nuværende bevoksning på stendiget må ikke væsentlig ændres.
Der må ejheller pløjes eller graves så tæt ind til gærdet, at dette derved udsættes for ødelæg~else.
~I

•

Vedligeholdelsen

I

af stengærdet påhviler de til en-

hver tid værende ejere af matr.nr. ll~ og matr.nr. ll~ og II!
Aastrup by og sogn, på hver sin side af gærdet.
Påtaleretten

er hos fredningsnævnet

for Svendborg,

amtsrådskreds.
Overenskomsten

tinglyses ved nævnets foranstaYtning

på ejendommene.
Cl

Hans Daniel Ha,$strup.

Aage Nielsen.

