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rreanlng i Fyns amt. LCo {;)Cp .uv

Lokalitet: Stengærder på Nakkebølle hovedgård

ti Kommune: Fåborg

Sogn :Åstrup Reg. nr.: 431-12-04

1: 25.000

Ejer :Privat

Areal

Fredet :Overenskomst 3/1-1961

Formål :Bevaring 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 dem, at de~udsættes for ødelæg~else.
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" FREDNINGSOVERENSKOMST.
" Ii,"-" ~ Undertegnede direktør Preben Philipsen som ejer af matr. nr. la

,J.,~!~~~ og lf Nakkebølle hovedgård, Astrup sogn, 6b Åstrup by og sogn, 66b,66c,
66g og 86a af Vester Lby by og sogn, tillbyder herved at frede de på

. matr. nr. la beliggende stengærder, som er angivet på vedhæftede kort.
\ Stengærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der

~ it, .,i"; ikke må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så tætI' ,: ind til dem, at de udsættes for ødelæggelse.f . Forsåvidt det af hensyn til f~rdselsrorholdene på godset eller
I" godsets drift iøvrigt er påkrævet at etablere nye eller udvide bestå-, ende adgangsåbninger til mark eller skov gennem stengærderne skal dis-

pensation fra foranstående fredningsbestemmelser blive meddelt i for-
nødent omfang.

Det er fra min side en betingelse for fredningspligtens oprethol-
I"

~ ':1,,: delse, at der ikke som følge af fredningen pålægges mig olIer fremti-
r ,'< ~~ dige ejere af ejendommene nogen pligt til vedligeholdelse af stengær-

~

!~,y~.~ derne, der ikke måtte følge af hegnslovgivningens almindelige regler.
-.::::Jt Det er endvidere fra min side en betingelse for den vederlagsfri fred-
,~~, ning enten, at de fredede stengærders tilstedeværelse ikke ved en even-

tuel fremtidig ekspropriation af ejendommene eller af dele af disse ved
ekspropriationserstatningens fastsættelse betragtes som en værdfor"
ringende egenskab ved ejendommene eller, at det beløb, hvortil værdi-
torringelsen af de eksproprierede arealer ansættes ved ekspropriatio-

Ii~en, udbetales t~~ ejeren som erstatning for tredningen.
,,, Påtaleret ti(kommer fredningsnævnet for Svendborg amt, som er beret-
tiget til at lade overenskomsten lyse på ejendommene, ligesom næv-
net er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne for at opnå,
at disse rykker tilbage for overenskomsten.

Preben Philips en.
omstående fredningstilbud tiltrædes, begæres overenskomsten
som vedrørende matr. nr. la af Nakkebølle hovedgård, Åstrup

l,

Frs. 58/1957
Matr. nr. la og lf Nakkebølle
hovedgård, Astrup sogn,m.fl.

Kt\J. NK. ~. ~p l.si b(
AFSKRIFT. lj

~fI~~E~k~Hd~~~y~~:il~6mfr.
af 21. marts 1959. Anmelder: Naturfredningsnævnet

for Svendborg amt.

122 9 Jan 1961

Idet
tinglyst
sogn.
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der
Med hensyn til de ejendommen påhvilcnde servitutter
henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 3. jan. 1961.

Dige. Herluf Rasmussen N.E.Launtoft.
Indført i dagbogen for
retten i Fåborg

den 9. jan. 1961
lyst

~ind Aastrup bl. 271
Kort vedhæftet.
Anm: Forud hæfter pantegæld.

Fog-Poulsen
ost•

...----00000 ...----

Afskriftens rigtighed nekrC3ftes.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 19. jan.1961.-
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