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Fredning i Fyn s amt.

Lokalitet: Stengærder på Skj'oldemoseej
Kommune: Egebjerg

Sogn :Stenstrup Reo. n~: 427-05-02

o, o'

-'.

1: 25.000

Ejer

'Areal

:Privat

Fredet :Overenskomst 22/11-1959

Formål :Sikring af stendiger.

Indhold : Stendigerne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke plØjes eller graves så
tæt ind til stendigerne~ at de udsættes for ødelæggelse.
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r'" Matr. nr. la mfl. Skjoldemose,
f, '~~ Fre~lagt i Fredningsnævnet for

J, (.tsrådskreds den 22/11 1959

Stempel-og gebyrfri i medfør af
lovbekendtgørelse nr. 106 af
21. marts 1959

Stenstrup sogn
Svendborg

'';)
REG. NR . .tS-.30

-~
GJ. Afskrift.

'< '

Anmelder: Fredningsnævnet
for Svendborg amt.

2232 31. maj 1960

Undertegnede godsejer Niels Brock Ulrich som ejer af matr.
~nr. la Skjoldemose hovedgård, 6e Rødme by, 6f smst., 26b Stågerup, alt

af Stenstrup sogn, la Skovsgård, OlIerup sogn, li smst., tilbyder herved
at frede samtlige stengærder, der er helt eller delvis beliggende på

~ejendOmmene, og som løber enten i disses skel eller langs offentlig eller
privat vej eller som hegn om skov, og som er angivet på nedennævnte kort.
Stengærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så tæt ~nd til

'.dem, at de udsættes for ødelæggelse.
Forsåvidt det af hensyn til færdst,lsforholdene på godset

'~ fl

eller godsets drift iøvrigt er påkrævet at etablere n~~,elle~ udvide be-
sttlendeadgangsåbninger til mark eller skov gennem ste~.4erne skal dis-
pensation fra foranstående fredningsbestemmelser blive meddelt i fornø-
dent omfang.

Det er fra min side en betingelse for fredningspligtens op-

*,~retholdeIse, at der ikke som følge af fredningen pålægges mig eller frem-
tidigeejere af ejendommene nogen pligt til vedligeholdelse af stengær-

" derne, der ikke måtte følge af hegnslovgivningens almindelige regler.Det

•
. er endvidere fra min side en betingelse for den vederlagsfri fredning

; enten~ at de fredede stengærders tilstedeværelse ikke ved en eventuel
~:' fremtidig ekspropriation af ejendommene eller af dele af disse ø eks-
" propriationserstatningens fastsættelse .~etragtes som en værdifo ngende

<'i.~egenskab ved ~jendommene eller, at detlieløb, hvortil værdiforringelsen
",

af de ekspropiierede arealer ansættes ved ekspropriationen, udbetales
til ejeren som erstatning for fredningen.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for "Si;13ndborg'~amt,som,;
er berettiget til at lade overenskomsten lyse på ejendommene, ,1i,iwesom

" /JP<'P
nævnet er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne'·l'orat
opnå, at disse rykker tilbage for overenskomsten.ti' De fredede stengærders beliggenhed på ejendommene vil nær-
mere blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævnets bekost-
ning udfærdiget kort, der skal godkendes af ejeren, og som senere vil
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blive vedhæftet overenskomsten, ligesom en genpart af kortet ved næv-
nets foranstaltning vil blive henlagt i ejendommenes akt på tinglys,
ningskontoret.

Skjoldemose den 18. nov. 1959
Niels Brock Ulrich

Foranstående fredningstilbud modtages
Fredningsnævnet for Svendborg amt.

den 22. november 1959•
Dige. Ths. Andersen Poul Bæk ~~n:Christen-

Det attesteres, at ovenstående nævnsmedlemmer amtsrådsmedlem Ths.
Andersen, husmand youl Bæk og sognefoged Chr. Christensen repræsenterer
henholdsvis Svendborg amtsrådskreds,8~t Stenstrup og OlIerup kommuner.

Fredningsnævnet for Svendborg amt, den 24. nvbr.1959.
Dige

De fredede stengærder er angivet på vedhæftede kort.
Overenskomsten bedes herefter tinglyst som vedrørende matr.

nr. la af Skjoldemose hovedgård, Stenstrup sogn, og la af Skovsgård,
Ollerup sogn, idet der med hensyn til de ejendommen påhvilende ser-
vitutter og andre byrder henvises til ejendommen~, blad i tingbogen.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 28. maj 1960.
Dige.

Indført i dagbogen
for Svendborg Herredsret f~'
den 31. maj 1960

LYST
Bihd: Stenstrup I bl. la

V.Lillelund.
-----00000-----

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Svendb~g amt, den

".

26. januar 1961.
~l.
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