
02421.01

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02421.01

Fredningen vedrører: Ingrid Marie Æbletræ

Domme

Taksations kommiss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 04-12-1958

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Fredning Fyns amt. 2~2..'.o\
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Kommune: Glamsbjerg

Soqn FlemlØse Reo. nr.: 433-01-01
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Extrak1;-
udskrift

at
forhandlingsprotokollen tor fredningsnævnei
for Åssens amterldekreda.--..,....,....---..~ ......----...

lr 1958 den 4.december,k1.l4.30 afholdt nævnet møde pl He.a
skole.

!11 stedt var ~ppleantenø for formanden, dommerftt1dmægtl. Vagn
Olsen,Assens,det amtsTalgt. medlem. lårde~er E4v.p.tersen.H.~b~eri.
og det sogn.yalgte •• dle. gArde3er D1derlksen Nielsen,Mosebo,

Der foretoges. F 35/1958
begæring .m fredning at mod.rt~.t
til .bl.sorten "Ingri4 Marie" •

Der :tremlagdes • " " • • • • " • " " • • •• • , • • " " • • •
Der bleT fremsat tølgende torslag til

t o r l i g ,

Fleml••• sognerAd som ejer af aatr.nr.30 H.ed by, Pleal.seI .ogn. Bøed akole, .rklllrer slg enigt :1, at m.od.rtr•• t t11 .ble-
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sorten
" Ingri4l1arie",

hvilket træ 8th i skolehaven Ted H.d .kole;fred •••
For fredningen sælder tølgende

beste_elaere
Det omseldt. tr. akal bevare. under normal pa_nina og ple~.t

eg det " ••• , at der ikke i en af.tand af 1m fra en projicering
af trae~krone foretages plantning eller andet, der kan hindre eller
.mde "reetø vækst, hTorho8 beplantningen :1 hayen i.vrigt .A 1ncl-
rettes 811ede •• at træet fAr de bedste muligheder med hensyn til
læ Og ly8.

~il.ynet med tredningens overholdelse foretages af det stedlige



6t .. dlem eg fredningsnævnet.
Mærkningen at treeet, der skal ske på en måde, der ikke kan

skade treet, foretages ...eclHavebNgets forøkningø:fond8 foranstalt-
ning.

finglysningen at DærTærende forlis aOIl øervitutøt1ftende J'
matr.nr.'c Heed by, Flemløse sogn vil vare at foretage.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amt.rAd.kreds.
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Flemløse sognera-l19.~anuar 1959 pr.Fleml ••••
J.P.Hansen. fald.Pedersen. Drad Jensen. Otto Pedersen.

Arne Brandt. Axel 'edersen. Oar1 Friie Sørensen.
Peder Christensen. Vilh.Christianøen.

Ovenøtlende forlig, 4er tiltræde. at nævnet,begær •• ting-
lyst pi ejendommen Jla:tr.nr.30Heed by, Flemløse sogn.

Haturtredn1ngsnævnet f.rAssens Amtsraadskreds, den 21.januar 1959.
Henr,r'Klingenberg.

Indtørt 1 dasbogen tor retten 1 Assens. den 2l.januar 1959.
Lyat.!ingbog Flemløse II bl.'e Hee4.

akt •• kab H nr.159.
AD!! E3endommen er forud behæftet me4 forpligtelse til yed11geho14el-

•• af rørledning, blgge1ini. samt forpligtelse til beTarelse
af samlinger 1 skolen.

Henry Klingenberg.L.S.
-........-----------.~...........-

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftea,til
Statsministeriet, Købe~v~

Naturfredningsnævnet for
Assens amtrådskreds, den 4.februar 1959.
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