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Fredning i Fyn s amt.

• Lokalitet: Stengærder på Damsbo hovedgård

Kommune: Hårby
Sogn
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Ejer

• Areal

Fredet

•

:Privat

:Overenskomst af 11/6 1957 og 12/6-1957

Formål :Sikring af stendiger.

Indhold :Stendigerne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må
borttages sten derfra. Der må ikke plØjes ellev graves så tæt ind
til stendigerne, at disse udsættes for ~delæggelse.
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REG. NR . .J J~'
Afskrift.

Matr. nr. la Damsbo,Jordløse sogn mfl. E. 651.
F.424

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svendborg amt.

Stempel-og gebyrfri i med-
før af la.v nr. 140 af 7. maj
1937 § 33.

FREDNINGSOVERENSKOMST~

Undertegnede fru Rita Lizzi Skou, f. Thrane
som ejer af ejendommen matr. nr. la,lb,lg,Damsbo hovedgård,Jordløse
sogn, 5c,6c,9f,11g,13b,16e,35a,37a,8c,Jordløse by og sogn,17h,55a og
55b Strandby,Hårby sogn
tilbyder herved at frede samtlige stengærder, der er helt eller delvis
beliggende på ejendommen, og som løber enten i dennes skel eller langs
offentlig eller privat vej eller iskov eller som hegn om skov. Sten-
gærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må
borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves sa tæt ind til
dem, at de udsættes for ødelæggelse.

Udover de foran angivne stengærder ønskes yderligere fredet:

Undtaget fra fredningen er:

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet.for Svendborg amt, som er
berettiget til at lade overenskomsten lyse på ejendommen, ligesom næv-
net er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne for at op-
nå, at disse rykker tilbage for overenskomsten.

De fredede stengærders beligeenhed på ejendommen vil nærmere
blive angivet på et af en ldndinspektør på fredningsnævnets bekostning
udfærdiget kort, der senere vil blive vedhæftet overenskomsten, lige-
som en genpart af kortet ved nævnets foranstaltning vil blive henlagt
i ejendommens akt på tinglysningskontoreto

"Jlb1llbo" , den 12. juni 1957.
Lizzi Skou.

Idet omstående fredningstilbud modtages, begæreå overenskom-
steD tinglyst. Med hensyn til foranstående servitutter og byrder samt
pantegæld henvises til ejendommens blad i tingbogen.

. ti /
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.Fredningsnævnet for Svendborg amt, den 20. juni 1957.
Dige K.G.Larsen. Sigurd Ditlevsen.

Indført i Dagbogen
Faaborg købstad og

den 4. juli
Lyst. Tinebog: Bd.

for Retskreds nr. 37
Salling hrd.m.v.
1957. ...Jordløse I bL 58
Jordløse II Damsbo bl. 600

r
f.s.v. angår de i retskredsen beliggende matrikler.
Matr.lih,55a og 55b,Strandby, Hårby sogn ligger i anden
retskreds.

jjige,

Indført i dagbogeu for reLten i Assens
den 16. juli 1957.
Lyst tingbog Hårby III bl. 17h Strandby

akt. skab:Fnr. 424
Henry Klingenberg.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds.

På vedhæftede kort er de fredede stengærders beliggenhed
angivet.

Genpart af kortet bedes henlagt i ejendommens akt, hvorhos
det bedes noteret, at overenskomsten alene vedrører matr. nr. la og 19
af Damsbo hovedgaard, Jordløse sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amterådskreds, den lo. februar
195i.

Dige
Indført i Dagbogen for Retskreds nr. 17
Faaborg Købstad og Salling hrd~m.v.

d. ll. Feb. 1958.
Lyst Tingbog Bd. Jordløse I bl. 58

" II bl. 600
Ilene lyst og aflyst" fsv. angår Jordløse sogn.

Fog-Poulsen,
cst.

Begæres aflyst for saa vidt angaar matr. nr. 17h,55a og
55b Strandby,Haarby sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,
den 4. marts 1958.

Fog-Poulsen,
SUppe

Indført i dagbogen for retten i Assens
den 6. Mrs. 1958.
Aflyst f.s.v.angår 17h,55a og 55b Strandby, Hårby.

Henry Klingenberg.
-----00000-----

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for S~endborg amtsrådskreds,d .Jf-
juni 1957. ~
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REG. NR. ølJ ~.,
Afskrifto

.tro nr. l~ mflo Damsbo hovedgård, G- 633 •
)r<llø~e sOGn.

ÅllIdelder:
FredningsrlWV,1E;tl'or Svendborg
ant.

Stempel-og gebyrfri i iliedføraf lov nr. 140 af 70 llia~1937 § 330

FREDNINGSOV:EREns~w ..bT.

Undertegnede Å,melise Sporon-Fiedler
som ejer af ejellclol.lmenDll:itr.nr. l~, l!, 11 Damsbo hovedgård, Jordløse
606n, 130, l40,15d,20g og 45 Jordløse by 00 sogn, 6b,8b,10b,12b,13b,
14b,16b,lSb,22b og 23b og 55 Håstrup by ob sogn, 9b Falsled by, Svannin-
6e sogn og Id Jordløse by og sogn
tilbyder herved at frede samtlige stengærder, der er helt eller delvis

I; beli ~~ende på ejendommen, og som løber enten i C; ennes skel elk r 18B8s
l! ofie,ltlicieller privat vej eller i sli:oVeller som hegn om skov, sten-

gærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må
borttages sten derfra. Der må i~ke pløjes eller graves så tæt ind til
dem, at de udsættes for ødelæggelse.

Udover de foran angivne etengærder ønskes yderligere fredet:

mndtaget fra Ire ningen er:

Påtaleret tilkouJler fredningsnævnet for Svendborg amt, som
er berettiget til at lade overenskomsten lyee på ejendou~en, ligesom
oovnet er berettiget til at rette heLlvendelse til panthaverne for at
o~nå, at disse rykker tilbage ror overenskomsten.

De fredede stengærders beli2,genhed på ejendol;..en vil nær-
mere blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævnets bekost-
I~ing udfærdiget kort, (.er senere vil blive vedhæftet overenskomsten,
li:.;esomen genpart c..fkO.L·tetved nævnets i'oranstaltning vil blive hen-



Idet o~stående frednin~_Ltilbud modta6es, bebæres overens-

K. G.Larf;ell. Sieurd Ditleveen.

11.. CIlI'. Trl.iltel-Hc.uwen. l-fS. J. DaviGcen.

Ind.ført i d:_"bo '8.1 _Ol' R\:;tt,Kr~'ds nr. 37,
}'aa]:-,ort.', llløbstad' o:" ~;;,ulinu lJerred 1.1.V.

d. 4. juli lS57.
Lyst. 'l'iaL;bog. bd. Jorc.:luse I BI. 4,146,

JorC~use II D2WLbobl. 603.
iW.:._~t:cup I bI. 60
;,.v ...u ......J..ll,e IV :al. ll:;;e.

AYL aloer:

Det bedes coteret, ot overe~showGten bleile vtdrører matI

nr. 45 af JordhJse by ()~ ooc;n.

Led hensyn til de t'redeGc utengærders belil..",L...,hed h~n-

vioes til det lwrt, der samtidig herlHed er veåhæftet uell uen 4. juli

1957 -Lill~lyste overenSkOiu&t OIn.fredning ai' G.e j,J:. ruatr, ar. la o~; 19 af

Dal~:::bohovedgåard, Jord10se sogn, vær€;nde stengærder.

Fredllines~wnet 1'01' Sve~ldborg amterådskreds ,
den lo. februar 1958.

Dige.

Indført i dagbo~en for Retskreds nr. 37
Faaborg k Jbstad o~.Salling Hrd. m.v.

i. ll. ~eb. 1958.

Lyst. T~l)kbog: Bd. Jor ...,lus; I bI. 4,146,Jordløse
II bl. 00t' llåLtrup I bl. uo,Sv&nninGe IV 113~.

I Bog-PoulLen,
cst.

-----00000-----

AJ.s;,:rif'tens ri.:.;tiched bekræftes.

Fredningsnævnet for Svendborg amt, den ; S·. juni 1958.
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