
Afgørelser – Reg. nr.:   

  Fredningen vedrører:  

Domme

Taksationskommissionen 

Naturklagenævnet 

Overfredningsnævnet 

Fredningsnævnet 

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 

Bemærkninger

Kendelser

Bekendtgørelser



REG.Nit L.t. 2. o '2. ~ "o \ ..\

Bekendtgørelse om fredning af AIlindelille fredskov .• Efter iJ1(bti]]ing af !latllrfredningsn'trlet fastsa'tter statf->Tllinisterict j henhold til
loy om !lat urfredlling af 7. maj 19:~7 § 2R folgPIl<le hcsi,(>mnwlser n~drørenrle dPJ] Knhen-
havlls Uniycrsitct tiJhon'Ilf1(' Al1inrle!il1p frPfhkov, TlHltr. m. 29 af AlliJ1(lclille. Hal'aJdst('rl
sogn. SOl'O amt:

1. Plukning og opgravning af planter er forhwH.
2. Færdsel u<lpn for veje, vej spor og st,ier er forhudt.
3. J\'åletm' nu't ikke plantes ell('r sås.
4. I ndE'!lfor den dd af skon'n. <!(lr afm:prkes ved cpmentllfP]e forsynedc' merl krOlw og

nurllmer, Rkal ved skovhelian<l!ingc'n tilstr:l'1H's hevan'!Rc. sikring og udvikling af dell
oprinrlelige flora og dd, til deJlIlc knyti.ede dyreliv . Dc,t p:]llviJer derfor indtj I vidcrp
naturfredningsT:{(1Pt, efter salllr:'td med skovbest~'J'(+\Cn at p:'thyde a]]p dertil sigt endt,
foranstaltningBr og at overvåge disses udfoT'l'ls('.

5. J\'aturfredningsn't<let og den af ]\ohenliayns univer:-;jkt .. profl'si-,ofl'r i de hotani"kl' fag.
}Jve]Jl tilsyn nH~d Allin<le1illp fredskov er overdraget kan hp\'ilge undtagelRer fra bp-
stemmelseme i punkt 1 og 2, n:h virlenskahelige eller IlIH!ervifmillgsllla:Jssige grunde
taler herfor.

Ovprtra'deJse af nmrva'rende hekendtgorelsp straffes i IlCllliold til naturfrednin7f'-
lovens § 34 IIIed bøder .

I

• Statsm?'m'steriet, den 17. april 195.3.

Erik Eriksen. / N. Elkær-Hansen.
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