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Fredning i Fyns amt. '2. ~S\ .00

Lokalitet: "Røde Mølle"

Kommune: Sønder sø
Sogn

Ejer

• Areal

Fredet

e
Formål

Indhold

Vigerslev Reo. nr.: 483-08-01

1: 25.000

Privat
ca. 2,9 ha

Deklaration 28/6-1956

Landskabsbevaring.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, d.v.s. som
land- og skovbrugsarealer. Dog skal fornøden oprensning af
mølledammen være tilladt. Der skal foretages beskæring og ud-
hugning af den nuværende beplantning, så at karakteren af denne
s~ vidt muligt opretholdes, navnlig omkring mølledammen. Der
må ikke på de fredede arealer opføres bebyggelse bortset fra,
hvad der er nødvendigt til opretholdelse af arealerne til land-
og skovbrug, og der må ikke anbringes boder m.m ••
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Afskrift.
REG. NR . .l3S-/ /3/y ~'(

Matr. nr. l ~, Lan~esø
hovedgård, og,matr. nr.
5 ~, Bredbjerg by, alt
i Vigerslev sogn.

Anmelder:
Naturfredningsnævnet

l.. T
(1,

6tempelfri.

D e k l a r a t i o n .

I forbindelse med den på nation~museets foranlednine af un-
dertegnede kammerherre, lensbaron ri. Berner Schilden Holsten, L2r.gesø,

~ ved deklaration af S.oktober 1955, tin~lY8t den l3.oktober 19)5, iværk·
satte fredninb af den på matr. nl. 5 ~, Bredbjerg by, Vigerslev sogn,

, belig[Sende vandmølle, kaldet "Røde Mølle", og ud fra ønsket om at lade
denne bygningsfredning indgå som et led i en samlet fredning af møllen~
nærmeste omgivelser, er jeg indgået på uden vederlag at pålægge min
ejendom, matr. nr. l ~, Langesø hovedgård, og 5 ~, Hredbjerg by, alt i
Vigerslev sogn, af hartkorn ialt 14 tdr. 4 SKp. 3 fdk. 10 alb. følgende
bestemp1elser:

Den på vedhæftede rids vlste d el a f' ejendommen, nemlig mølle-

dammen, arealet nord for denne begrænset æod vest af rkellet mellem de
to matrikelnumre, mod norj af den på matrikelkortet viste gadejord og

I,.
mod øst af byvejen, heri inkluderet det areal, møllebygnin~er~e ligger
på, area18t syd for møllen mellem mølledammen og den nævnte byvej ind-
til huJvoien, fer fra byvejen fører mod vest til mølledammen, den be-
voks~de bræmme lanes dammens østlige side, hvor den nuværende bevoks-
nings kant mod marken dannAr fredntngsgrænsen, d en syd for mølledammen
liggende slugt, regnet i nord fra mølledammens sydlige ende og i syd t:il
markvejen, der fra Lan~esø fører til byvejen, begrænset ~od øst og
veE,t af skræntoverkanter; t:Il de om] ig.t:F:'11d e m8,rker, samt endelig langs
mølledammens vestliee og nordvestlige side en bræmme på 50 m.s bredde,

e regnet fra mølledammens kanter, ekal s~lvidt muligt forblive i sin
nuværen~ tils ,~and, d. v. s. som land- og skovbrussar'ealer. Dog skal
fornøden oprensnin6 af mølledammen være tilladt uden udeift for mig.
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4t Der sKal ved ejerens foranstaltning foretages sådan be9~æring og udhug-
ning, at den nuværende beplantnings karakter såvidt muligt opretholees,
navn1iJ o!!lkl'ingmølledammen.

Der må ikke på de fredede arealer opføres bebyggelse bortset

fra, hvad der er nødvenQigt til opretholdelse af arealernes anvendelse
til 1and- 03 skovbrug, og der må ikke anbringes boder, beboelsesvo:ne
eller andre skæmmende indretninger.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses på
ovennævnte ejendomme med påtaleret for naturfredningsnævnet for Odense

, amtsråd,~,kreds.

lliatr.nr. l a og 5 ~ udgør i forening med matr. nr. 6 a og 11 ~,

Bredbjerg by, Vigerslev sogn, et landbrug.
Med hensyn til pan~egæld, servitutter og byrder henvises til

ejendommens blad i tingboGen.
~anbesø, den l3.april 1957.

H. Barner Schilden Holsten.
Til titterlighed:
G. Berner Schilden Holsten. Inge Henriksen.r Overensstemmende med det på mødet deLl 28.juli 1956 vedtagne
modtager og godkender naturfrednin~snævnet for Odense amtsTådskreds

, ~ foranstående fredningsbestemmelsLr', der bedes lyst som byrde på fornævn-
{, te matr. nr. e l .@:" 5 .@:" 6 ~ og 11 §:..

Naturfredningsnævnet for Odense amtsråaskreds, den 15.ap.cil lnc:~,
..J.. :J..J I •

Ringberg. IBJ.

Tinblyst i Bogen~e købstad m. v. den 17.april 1957.

Afskriftens rigtighed be;::ræf'tes:
Naturfredningsnævnet

for den 2.maj 1::1J7.

O~"C~~~o cfr.
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