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Fredning i Fyns amt. '2..08\.00

Lokalitet: Stengærde langs Humble sognevej
e Kommune: Sydlangeland

Sogn Fodslette Reo. nr.: 481-01-01

Ejer Privat

II Areal

Fredet Overenskomst 13/11-1953

e
Formål . Sikring af stengærde ..

Indhold : Stengærdet må ingensinde nedrives ell~r flyttes eller p~
nogen måde ændres. Enkelte sten må ikke fjernes fra gærdet.
Nyplantning af gærdet må ikke ske.
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REG. NR. 0208 \.00 o
af

Fredningsprotokollen for Svendborg amtsrådskreds.

• År 1953 den 13. november holdt n~vnet m0de i Hou i anlednin~ at SQ-
gen:

25 b/ 1952 Spør~smål om fredning af et
stengærde langs Humble sognevej.

Formanden, dommer Keiser - Nielsen, Nyborg og det sognevalgte medlem,
gdr. Otto Hansen, Fodslette, var mødt.

Formanden for Humble sogneråd, gdr. Axel Jørgensen, var mødt.e' Rekvirenterne, greve Christian Ahlefeldt Ilaurvig, Hjortholm, (Løven-
ti borg) , og amtsrådsmedlem, gårdejer A. Keilgård var mødt.

Der fremlagdes:
Skrivelse af 14/8 1953

II II 18/8 "
Tingbogsattest.
Der blev indgået

A.
B.
C.

fra greve C. Ahlefeldt Laurvig.
" gdr. A. Keilgård.

.-' sålydende
O V E R E N S K O M S T.-------------------------

Det på matr. nr. 2 ~, Hjortholm hovedgård og 11 a, Fodelette by, Fod-
slette sogn, liggende stengærde 9 der begynder ved Dagemosen og gAr i.1It skellet mellem matr. nr. 11 ~ og Humble sogn og fortsætter over matr. nr.
2 ~ i skellet mod Humble sogn indtil matr. nr. 2 ~ og derefter langs sog-
nevejen til Tøllebro, fredes. I

_Jlt\ Stengærdets belig~enhed fremgår iøvri~t af et kort, der udf~rdige8
,.r af en landinspektør, og som vedh~ftes deklarationen ved tinglysning.

Gærdet må herefter ingensinde nedrives eller flyttes eller på no!en
måde ændres. Enkelte sten må ikke fjernes fra gærdet, og såfremt enkelte
sten falder ned, skal de påny anbringes i gærdet. Nybeplantning af ~ærd8t
må ikke ske.

Overenskomsten kan ved fre~n~ngs~ævnets foranstaltning tinglyses pl
de nævnte ejendomme uden udgift for ejerne.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amtsrAdskreds •
Mødet hævet.
A. Jørgensen. C. Ahlefeldt I1aurvig. A. Keilgård.

Otto Hansen. Keiser - Nielsen.
Udskriftens rigtighed bekræftes. ~~
Fredningsnævnet for Svendborg amstrådsl(reds den 2Ø noyem'1ge:r. 195'.
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