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Kommune: SøndersØ
Ejerlav: LangesØ hgd. og Tågerud by
Sogn: Vigerslev

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato

Røg.nr.: 483-08b
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Bemærkninger

•
8/8-1956

8/8-1956

9/8-1956

9/8-1956

a hFor matr. 2- og 6- gælder følgende:
Forbehold ang. forstmæssig drift af (.
skoven, dog ikke arealet mellem ka-
pellet og sØen, anbringelse af elma-
ster, dog ikke på samme areal som
forannævnt, og ang. udvidelse af nuv.
staldbygning syd for kapellet mod syd
og vest.

Del af 2a Langesø hgd.

Del af 6h Tågerud by.
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Odense Am te; r Ciad:.;b ",ds

FREDNINGSBESTEhWELSER.

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at

udsigtshiftdrende foranstaltninger er undertegnede kamnerherre,
lensbaron H. Berner Schilden Holsten, LangesØ, indgået på uden

r-: i'-vederlagat pålægge mine ejendotmle, rnatr. nr. 2 !!, LangesØ ho-
vedgård, og matr. nr. 6'h, Taagerud by, alt i Vigerslev sogn,
skyldsat for hartkorn ialt 33 tdr. 7 skp. O fdk. o~ alb. og
skovskyld for matr. nr. 2 ~ 7 tdr. 7 akp. O fdk. l 3/4 alb.,
fØlgende bestemmelser:

,På de på vedhæftede rids med rØd bræmne afgrænsede dele

.'i' hindrea. Ej heller må der· foretages ombygning, anbringes trans-
1 .-,

"0; l ~'t'ormatorstat1oner, teleton- og telegratmaster og lignende.
I ,

der må ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller' lignende

,, I,;
akØnhedaforstyrrende genstande.

Der forbeholdes:
l) Ret til forstmæssig dritt af skoven; dog må arealet mellem

kapellet og sØen ikke beplantes således, at udsigten til og

tra kapellet h1ndres.
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-- ~) De til godsets forsyning med elektricitet fornØdne master
må anbringes på det fredede areal, dog ikkt:lellem kapelle~ ~

'6

• Jog søen. ,/

3) Den nuværende staldbygning syd for kapellet må udvides mod
syd og vest.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig ting-
lyses p~ nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet
for Odense amtsrådskreds og for meni~hedsrådet for Vigerslev
sogn.

Matr. nr. 2 ~ er fredskov.
Med, hensyn til servi tutter og bYl'der henvises til

ejendommens blad i tingbogen.
\

LangesØ, den J august 1956.

1/1/fAMÆ/J/ I~, Jlt'/.l.,

Overensstemmende med det på mØdet den 8'ju11 1953
.' vedtagne modtager og godkender naturJ'redningsnævnet for Odense

amtsrådsltreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes
lyst som byrde på matr. nr. 2 ~ og 6 h.
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