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Fredning ; Fyns amt. 2.."2..53.00

Lokalitet: Træer i Vester Åby præstegårdshave

Kommune: Fåborg
Soqn Vester Åby Reg. nr.: 431-10-01
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1: 25.000

Ejer : Offentlig

I Areal

Fredet : FN 2lt/5-1955

Formål :Bevaring af træer

Indhold o o o:Flere gamle træer staende i Vester Aby præstegardshave fredes.
Træerne må ingensinde fældes, topskæres, undergraves eller på
anden må undergives en behandling, der kan Ødelægge dem helt
eller delvis.
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Derefter foretages i Vester Aaby:
Sagen om fredning af en del træer i V.Aaby præ-
stegaardshave.

Nævnets formand, dommer Keiser-Nielsen,
K. G. Larsen og det sognevulgte medlem Niels

Sognepræsten pastor.Boas var til stede.
Provst Lollesgaard var ikke mødt, men bemrækede ved telefonisk hen-e vendelse, at han er enig i, at de i sidste møde omhandlede træer fredes.
For meniGbedsrådet mødte fru Karen KrClgegaard, der er næstformand.
Der forandledes om fredning af træerne i haven, og der afsagdes,1.' idet de mødte var enige heri, sålydende
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af
protokollen for fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.

År 1955 den 24. maj holdt ns.,'Vnetmøde ved "Nyborg Dyrehave" i anled-
ning af sagen:
..........................................................................

14/1946

det amtsvalgte medlem, Gdr.
Hansen var til stede.

K e n d e l s e:

}i'ølgendetræer i Vester Aaby præstegaardslluve fredes:
et godt 100 år gammelt hasselnøddetræ
et tulipantræ
to kastanietræer ved ganben fra kirkegnardslågen ved havens vestlige del
et bøgetroa på samme gangs modsatte side
en alle bestående af 4 lindetrwer og 2 kastanietræer i havens østlige
del op mod kirkegården
Ved d~mmen i haven: en hængeelm

l! " ri 'l en hængebøg
en sølvliEd
en rødtjø:r'n

De nævnte træer må herefter ingensinde fældes, topskæres, undergravee
~ller på anden måde undergives en behandling, der kan ødelægge dem helt

eller delvis.
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FJr fredningen ydes ingen erstatning.
~åtaleberettiget er fredningsn~vnet for Svendborg amtsrådskreds.
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Kendelsen tinglyses ved nævnets foranstaltning på ejendommen matr. nr.
2 ~ og 2 b af Vester Aaby by og sogn.

Niels Hansen Keiser-Nielsen K. G. Larsen

..........................................................................
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Nyborg, den l. juni 1955.
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