
02336.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02336.00

Fredningen vedrører: Padborg Egetræ, Buskhøjvej
eg

• Domme

la ksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-12-1956

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



I

I~

l.tenpl:tJ.' ...

Art. nr. 23 Bov ejer-
Stempel- og geb~fri efter lav og sogn.
lov nr. 140 af 7. maj 1937 '
§ 33. REG:"NR . ..23J~

U d s k r i :t' t

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Åbenrå amtsråds~reds.

Forh~nd;J.i~~sl?,I\o:t1o~o+~:~.;f~p..,;'r~q.q.~ngsnævnetfor Åbenrå amtsrådskreds •
. --00000--

'Ar'1956, ma~~~g'd~n lo. december kl. 16 holdt nævnet, bestående af
formanden, dommer Gerhard Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Frand-
sen, og det kommurieva~gte ~edlem, førstelærer Tegewaldt, besigtigelse og mØde

:'_~' i Padborg.
Der foretoges:

J. nr. 52/56(frednings reg. 80) Sag om fredning ar eg ~ Padborg •. ,-
t C. l I

Der fremlagdes skrivelse af 17. juni 1956 fra R. P. Sørensen, Padborg,
- , ,\.

om fredning af en fritstående eg ved Buskhøjvej. Ved påtegning af 27. juni
1956 havde Bov ~ogns vejudvalg udtalt, at det intet havde at erindre imod
fredningen, hvorhos Statens skovtilsyn i Åbenrå amt ved skovrider P. P. Jessen
ved påtegnfng'af 25. oktober 1956 havde udtalt, at han fandt en fredning af ·fN--egen rimelig. og,_erklærede soig villig til at påtage sig tilsynet. Endvidere ,---.
fremlagde s matrikelkort"hvpr ~gen er indtegnet med et kryds på art. nr. 623
Bov ejerlav og sogn, tilhørende Bov kommune.,- Til stede var for,Bov sogneråd sognerådsmedlem Hane Petersen, der på

•sognerådets vegne tiltrådte, at egen fredes. Endvidere var til stede gårdejer.
H. Chr. Matthiesen, som har rejst spørgsmålet overfor R. P~ Sørensen, og som-,
udtalte, at egen formentlig kommer til at ligge ved den til BuskhØjvej pro- ,
jekterede gangsti.

Ved besigtigelsen fandtes der på egen, som må antages at være godt
50 år gammel, 2 brækkede grene.

Da den fritstående eg giver det træfattige landskab karakter, fandtes
det rimeligt at lade egen frede.

Der afsagde s derefter sålydende
k e n d e l s e:

Da den omhandlede eg er særegen ved sin beliggenhed i den bare og træ- :1

fattige egn, og da det efter Bov sogn~råds udtalelse i sagen må antages at ,
Ivære af betydning for almenheden, at fredning iværksættes, vil den fremsendte' :

begæring herom i medfør af naturfredningslovens § l være at tage til f_lge.
Det bestemtes, at den fredede eg vil være at sætte under tilsyn af

Statens tilsynsførende med de private skove i Åbenrå amt.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Abenrå amtsrådskreds.

ad Stm. j. nr. .z:z. y' 3.~t:.....--~_..----_.. -" ~_ ....- ....- •• ~ __ M .,.-. !go"''''., ..._ ...... .._---_. '" <~.-:-_..~_....
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Sagen sluttet.
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,I. t'';''Således pas~eret.
'1< ,Gerhard Jensen.
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'Udskri:f'tehs .rigtighed 'bekræftes. o

Fredningsnævnet __
'.r .....L._.... den 18. december 1956.Aabenraa amt Ir ~S o • t

p. n. v.

ii

Gerhard Jensen •
. :f'ormand.-

'- .Ind:f'ørt i dagbogen :f'or retskreds nr. 95 Lundto:f'te og NybØl

o herreder den 19. december 1956, dagbog '~r. 03787, akt: s·kab i,
nr. 7, lyst 01 ~ingbogen to~ Bov art. 623. .J.
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Genpartens ri~tighed bekrf!3:f'tes•...
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Frednlngsnævne.
• ..- _,J -·den 20-. decembeI"-·i956.J..L.L
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