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FREDNINGSNÆVNET>



,~i!' Det er fra min side en betingelse for."fredningspligten,
I/':>~ holdeIse, at der ikke som følge af fredningen påi~ges mig ell~' .,em-

" tidige ejere af ejendommene nogen pligt t,ilvedligeholdelse af stengær-
<, ,

.,~"'I.'Jle,der ikke~tåtte følge ~",hegnSlovgi~i:n~ens almind "'" regler.
f! . ~iD'e·t er endviderel'!r,amin side"~ petingelse"'for den vederl , ~i, fred-
!if' ning enten, at de '!irededestengærders tilstedev~relse ikke V ,~~n eventu-

el fr~tidig ekspropriation af eje~~mmene elle~f ~e af diJ~$'ved
ekspro'~iationserstatni~ens fasts~tel~e betragte~ '80m en værdiforrin-
gende e~enskab ved ejendommene eller, at det beløb, hvortil vær~ifor-
ringeIsen af de eksproprierede arealer ansættes ved ekspropriationen,
udbetales til ejeren som erstatning for fredningen.

P~).talerettilkommer fredningsnævnet fo! Svendborg amt, som
er berettiget til at lade overenskomsten lyse på ejendommene, ligesom
nævnet er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne for at

IIi opnå, at disse rykker tilbage for overenskomsten ..
De fredede stengærders beliggenhed på ejendommene vil nærmere

blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævnets bekostning
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Matr. nr. Ib mfl. Skjoldemose hovedgård,
Stenstrup sogn.
Stempel-og gebyrfri i medfør af
lovbekendtgørelse nr. 106
af 21. marts 1959

KtU. NK. ~~ ~/
AFSKRIFT.

Anmelder: Fredningsnævnet
for Svendborg amt.

2233 31.MAJ 60
Fremlagt i Fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds den 22/11'1959

FREDNINGSOVERBNSKOMST.
Undertegnede Per Chr. Th. Ulrich som ejer af matr. nr. Ib,Id,

le,lf,lg,li,lk,11,laa,2c,2d,2e Skjoldemose hovedgård, Stenstrup sogn,
Se,Sf,Sg,Sh,9,19, samt 8a,Si Rødme by, Stenstrup sogn, 19b,26a,27,Ståge-
rup by, Stenstrup sogn, lc,le,lf,lg,lh S){ovsgård, Ollerup sogn, samt 13b
Mynderup, Hundstrup sogn, tilbyder berved 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 nedennævn te kort. Stengærderne~<inåherefter
ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten der-
fra. Der må ikke ~løjes eller graves så tæt ind 111 dem, at de udsættes
for ødelæggelse. ':'~J:'

JIJ,

Forsåvidt det af hensyn til færdsels~rholde godset eller
godsets drift iøvrigt er påkrævet at etablere nye eller· e beståen-
de adgangsåbninger til mark eller skov gennem stengær~erne skal d' pen-
sation fra foranstående fredningsbestemmelser blive meddelt i fo 'aent
omfang.

'I' :pi) .. ', 1*«~ ....'*"v.Cl ." ... ''- 'I: f1~'" -



TIet attesteres, at ovennævnte nævnsmedlemmer amtsrådsmedlem
Ths. Andersen, gartner Herman Christensen, husmand Poul Bæk og sognefoged
Chr. ~ristensen repræsenterer henhhldsvis Svendborg amtsrådskreds samt

~undstrup, Stenstrup og Ollerup kommuner_
Fredningsnævnet for Svendborg amt, aen 24. nvbr. 1959.

TIige
~ .- De fredede stengærder er angive~ på vedhæftede kort, hvoraf
~. 416 genpart er henlagt i akten for matr. nr. l~ m.fl. Skjoldemose hovedgård,

Stenstrup sogn. Overenskomsten bedes herefter tinglyst som vedrørende
matr. nr. lb,le,lg,lh,lk,laa,20 af Skjoldemose hovedgård, Stenstrup sogn,
19b,26a Stågerup by, Stenstrup sogn, Sa,Sf,9,19 af Rødme by, Stenstrup sogn,

Iog le,lh af Skovsgård,Ollerup sogn, idet der med hensyn til de ejendommen I

påhvilende servitutter og andre byrdor henvises til ejendommens blad i I

tingbogen.

'I>
~" -. -." udfærdiget kort, der skal godkendes af ejeren, og som senere vil blive
, hæftet overenskomsten, ligesom en genpart af kortet ved nævnets foran-

t> staltning vil blive henlagt i ejendommenes akt på tinglysningskontoret.
~' ~'.i<i. Skjoldemose Skov pr. Stenstrup den 17/11 1959

~ P.Ulrich.
I ~,

Foranstående fredningstilbud modtages.
Fredningsnævnet for Svendborg amt, den 22. november 1959.

Ths. Andersen Dige
Herman Christensen Poul Bæk Chr. Christensen
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Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 2S. maj 1960.
Dige. '\

It.",Indført i dagbogen for
Svendborg Herredsret
den 31. maj 1960
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Bind: Stenstrup I bl. Ib og Sa.
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Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævn:,t for SvendbOrg~~~
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den 26. ja.p.uar1961. ~;
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Akt: Skab nr.
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