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kommunevalgt 1I1e4l•• af fredningsD.llf'Jltt
Tiltrædes 18/7.62

H.Rasmu.sen
Amtsråd.valgt medlem af fredningsnævnet.
Foranstående fredningsoverenekomøt tiltrædes:
Waturfredn1ngsnævnet for Svendborg amt

Fåborg - l. au,. 1962
Sverre Mondrup

eupp'l.
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1962.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 41,
Ærøskøbing, den 3 - 8 - 1962

lyst.
Tingboga Søby II Akta Skab F nr. 310

østergaard
kat.

----00000---
Genpartens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet tor Svendborg amt, den ;l.oktober

Sverre Mondrup
supp1.
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Man har d.d. tilskrevet
5985 Søby, Ærø, således:

"Ved deklaration af ll. juli 1962 tinglyst l. august s.å. blev
der fred~t et abildtræ ~å ejendoffilllenmatr. nr. 42 ~, Søby by og
sogn, dengang tilhørende Søby sogneråd. Ejendommen er senere ud-
stykket, således at træet nu Gtår på den Dem tilhørende ejendom
matr. nr. 42 1, smst. Ifølge deklarationen er alene fredninGsnævnet
påtaleberettiget.

I en h~rtil indsendt skrivelse af 29. november 1912 hur De an-
sØRt om tilladelse til at fælde træet, idet De oplyser, at en del
af kronen er gået ud, og at traet tilsyneladende er hult, idet man
umiddelbart oven over tr~ets fod kan stikke en rive helt ind i stam-
men. De har videre oplyst, at træet, der er 37 m højt, står 15 m
fra Deres hus, og at De gennem flere år har frygtet, at træet un-
der storm vil vælte ned over huset.

Arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen, der er loka1repræsentant
på stedet for Danmurks Naturfredningsfo~ening, har telefonisk over
for undertegnede bekræftet de givne oplysninger, og på foreningens
vegne tiltrådt, at træet bør tillades fældet.

Nævnets stedlige repræsentant har foretaclet besigtigelse og
oplyst, at tr&et står nær ejendommen, og at det sandsynligvis er
råde nt ved roden.

I den anledning skal man meddele, at fredninLsnævnet kan til-
lade, at træet fældes efter udløbet af nedennævnte ankefrist, for-
udsat anke ikke iværksættes. ~fter udløbet af ankefristen vil næv-
net kvittere den tinglyste deklaration til aflysning af'tingbogen.

~ævnet har underrette't'eisn stedlige kommunaloesf"yrelse, Fyns .-'----
amtsråd, fredningsplanudvalget for Fyn m.fl., der inden 4 uger kan
indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående."

5700 SVENDBORG, den 21.dec.1912

Journal nr.: Fra. 43411972.
snedkermester Poul Kock, Abildvej lo,

ul. Paulsen
formand.

Det centrale strandfredningsregister.
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