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MATRI KE L FORTEG N E L S E
(ajour pr. 2. ro/Co 19~2.-)
Fr9dningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

~ O> C}
(92- V,A\3>Y ~Y)V,A~Y

:

Gældende matrikulært kortbilag: \ '1b L..

Se også REG. NR.:



J5777 n"

Fredning i Fyns amt. 2.7C10.0 o

_ Lokalitet: Oltidsminde på matr. nr. 6~ Vester Åby.

Kommune: Fåborg

Sogn o:Vester Aby Reo. nr.: 431-10-02

1: 25.000

•Ejer :Privat

Areal :Ca. 3,2 ha

Fredet :Forlig 22/6-1962e
Formål :Landskabsbevaring

Indhold :Udvidelse af fredningen omkring fortidsmindet på matr. nr. 6#.
på arealet gælder de samme fredningsbestemmelser, som er fastsat
i naturfredningsloven indenfor 100 m zonen. Til gengæld gives der
tilladelse til at anlægge en parkeringsplads på den del af 100 m
zonen på matr. nr. 6~, som ligger syd for Hundstrup å.
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AFSKRIFT----------------

Matr.nr. 62 A Vester Aaby by og sogn

Stempel- og gebyrfri i hen-
hold til lovbekg.nr. 194 af
16/6 1961

Anmelder:Naturfredningsnævnet
for Svendborg amt.

2922

UDSKRIFT
af

protokollen for naturfredningsnævnet for Svendborg amt
-----00000-----

År 1962, den 22. juni afholdt nævnet møde i Vester Aaby.
For nævnet mødte suppleant for formanden, dommerfuldmægtig

Sverre Mondrup og det kommunevalgte medlem Niels Hansen, medens det
amtsrådsvalgte medlem havde forfald.

Der foretoges:
frs. 90/1962 Spørgsmål om ændret afgrænsning

af 100 m-zonen omkring fredet o~
tidsminde ( 4015.39 ) på matr.nr.
62 A Vester Aaby by og sogn.

•• •• •• • ••• • •••••••
FORLIG:

Undertegnede ejer af matr.nr. 62 ~ Vester Aaby by og sogn
gårdejer Hans Krogh, tilbyder herved at frede den del af matr.nr •
62 A, der ligger sydøst for loo-m zonen omkring fortidsmindet 4015.39
og mod syd afgrænses af Hundstrup å, samt mod øst af den offentlige
bivej. på dette areal gælder de samme fredningsbestemmelser, som er
fastsat i naturfredningslovens § 2 inden for 100 m-zonen.

Til gengæld gives der tilladelse til at anlægge en par-
keringsplads på den del af 100 m-zonen på matr.nr. 62~, som ligger
syd for Hundstrup å.

Nærværende forlig kan tinglyses på ejendommen matr.nr.
62 a, idet der med hensyn til pantegæld, servitutter og andre byrder-henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er Nationalmuseet og naturfredningsnæv-
net for Svendborg amt hver for sig eller i forening.

Vester Aaby, den 22. juni 1962.
Hans Krogh

For nationalmuseet:
Hans Norling-Christensen



For nævnet:
~1els Hansen lJiondrup

suppl.
Sagen sluttet.
!,;ødet h~vet.
~:on.drup
suppl.

---00,)00-----
tJdakriftens rigtighed ::ieicrt~ftee.~.t kurt over det frede-

de omrJde vil oonere blive vedh~ftet.
Naturfredningslt-evnet for Svendborg amt, den 26.juni

1962.
Sverre li:ondrup

euppl.

Indført i dagbogen for retten i 'åborg
den 26.jun. 1962

lyst
~ind V.~by II bl. 62 ~

M. Lorentzen
ost.

titompøl- og gebyrfri 1 hec-
hold til lovbekg.nr.194
af 16/6 1961 •

Anllield.rsNaturfredningsw~vnet for
Gvendbors amt, Fåborg.

• Det ved fOr1L~8tlend. forlig fredede område er indtegnet
på vedh~ftede kort, hvoraf en genpart bedes henlast 1 ejen40Wlliens
akt.

NaturfrcdniDIJe.næwet for ~v.ndborg amt, den 20. juli 19&
,.1

~v.rre t:'ondrup
aUDpl.

----00,)00----

Udekrifte1l8 ristighed be1o:'æ:f'tesl
Nuturfredningømevnet for ~vo.tldborg amt, den 20. Juli

1962.
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