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FREDNINGSNÆVNET>



rreonlng , Fyns amt.

lLokalitet: Stormflodsstenen på matr. nr. 35'- Botofte

tit Kommune: Tranekær

Sogn Tranekær Reo. nr.: 487-05-02

I
I

I
I

"I

I ",

1: 25.000

Ejer

• Areal

Fredet

PrIvat

FN 25/2-1957

Formål Bevaring af sten.

Indhold Fredning af sten fra stormfloden 13. november 1872, tilligemed stenens omgivelser. I hækken står 2 stammer afOnaur og
nogle hvidtjørnebuske. Stenen og hækken vil være at vedlige-
holde og klippe på samme måde, som den nu findes med hækken
i en bue hen over stenen.
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protokol tor tredn1ng~-:'::~_ SVendborgemtsrådskredS: 1"r/1/ ~
År 1957 den 15. tebruar tmd. kl. 945 atholdt fredningsnævnet møde

på matr. nr. 35 l at Bototte by, Tranekær sogn, hvor da toretogesl
Frs. 88/56' Fredning at "Storm.tlodssten" med omgivelser

på husmand Olut Jørgensens ejendom matr. nr.
35 l at Bototte by,Trankær SOgn.

For nævnet mødte formanden, dommer Keiser-Nielsen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem K. G. Larsen og det sognevalgte medlem skovrider

.- E. St. Fløytrup.
:øertremlagdesl

A. Anmodning at 15/12 1956 tra Danmarks Naturtredningstorening.
B. Skrivelse af 6/12 1956 tra skovrider Fløytrup.
C. Generalstabskort med indtegning af tredningsstedet.
D. Tingbogsattest.

Desuden var til stede 2 fotografier at stenen med omgivelser.
Ejeren at matr. nr. 35 l Bototte, husmand Oluf Jørgensen var mødt.
Panthaveren, Langelands sparekasse var tilvarslet, men fandtes ikke

mødt.
Nævnet besigtigede stenen, der står ved vejkanten under en hæk at

naur og hvidtjørn, således klippet, at,bækken strækker sig hen over ste-
nen, lige neden tor stenen i vejkanten ligger en stor rund sten omtrent
i niveau med ve~banen, og ejeren opgiver at det var til denne sten, van-
det i stormfloden 1872 gik.

Nævnet var enigt om, at stormtlodsstenen med dens omgivelser er
fredningsværdig.

Der atsagdes sådan
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K e n d e l s e

Den på matr. nr. 35 l at Bototte, Tranekjær sogn, tilhørende hus-
mand Oluf Jørgensen, stående stormt~odssten, der har følgende .indskriftl
"Hertil var vandet ved stormfloden 13/11 1872" tredes tillige med ste-
nens omgivelser, der består at en klippet hæk, der strækker sig hen Over
stenen, i hækken står 2 stammer af naur og iøvrigt nogle hvidtjør.nsbuske.
Stenen og hækken vil være at vedligeholde og klippe,På samme måde som
den nu findes med hækken i en bue hen over stenen. For fredningen vil der
ikke ~e at betale nogen erstatning. Fredningen vil være at tinglyse på
matr. nr. 35 l Bototte, Tranekjær sogn ved nævnetø foranstaltning. lPred-
ningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds er påtaleb.rettiget.

Keiser-Nielsen. X. G. Larsen. E. Sti.Jløyt;rup.
Ejeren Oluf Jørgensen erklærede sig enig i kendelsen.

Oluf Jørgensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet tor Svendborg amterådskredø, den 23.tebruar 1957.
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