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Fredning i Fyn s amt.

. F d å a oa bLokalitet: re ning af hul vej og stendiger p matr. nr. 25-, 2(,7"""og 53-tt Millinge-Østerby byer.
Kommune: Fåborg
Soqn Svanninge Reo. n~: 431-09-06
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Ejer

Areal

Fredet

e
Formål

:Privat

:Forlig 6/12-1963

: Bevaring af stendiger samt fredning af gammel byvej.

Indhold : Den del af den gamle byvej mellem Svanninge og Falsled , der be-
grænses af træ- og buskbevoksede stendiger ind mod matr. nr. 2~
og 53b Millinge-Østerb~ byer, og som støder op til matr. nr. 25a
smst. fredes. Stendigerne med det i det nordre dige indrettede
vigested må ingensinde fjernes, udjævnes eller beskadiges.
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LP REG. NR. :I-Il?
~ Matr.nr. 25 a, 28 a, 53 b

tt Millingee0sterby byer, Svanninge
sogn. Anmelder:Naturfredningsnævnet
Stempel og gebyrfri i h.t.lov- for Svendborg amt, Tinghuset,
bekendtgørelse nr.194 af 16/6 1961. Svendborg.

UDSKRIFT
af

ee
forhandlingsprotokollen for Naturfredningsnævnet for Svendborg amt.

-----00000-----
År 1963, den 6. december, kl. 14.00 afholdt nævnet møde

i Svanninge beklædt af suppleanten for formanden, dommerfuldmægtig
Sverre Mondrup, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Herluf Rasmussen

~,

J
og det kornmunevalgte medlem for Svanninge, radioforhandler G.Tukjær.

Der foretoges:
Frs. 299/1963 Begæring fra Nationalmuseet om

•
fredning af hulvej og stendiger
ved matr.nr. 25a, 28~ og 53b
Millinge-0sterby byer, Svanninge
sogn.

Der fremlagdes skrivelse af 15. oktober 1963 med 5 bilag
fra Nationalmuseet til nævnet, herunder fotokopi af skrivelse af 20.
februar 1963 fra Svanninge sognerad til Nationalmuseet.

For Nationalmuseet mødte museumsinspektør Olaf Poulsen.
For ejeren af matr.nr. 28~ og 53b Millinge-0sterby byer,

Svanninge sogn, fru Karen van Tol og med dennes søn forpagter Ole van
Tol mødte landsretssagfører Perregaard.

Ejeren af matr.nr. 25~ smst.,gårdejer Jens Holm var mødt.
De mødte besigtigede stendigerne langs den gamle byvej.
Mødet henlagdes herefter til kommunekontoret i Svanninge,
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hvor sogneradsformand Kr. Rasmussen tiltrådte.

De mødte indgik salydende

F O R L I G :
Den del af den gamle byvej mellem Svanninge og Falsled,

der begrænses af træ- og buskbevoksede stendiger ind mod matr.nr.

28~'Millinge-Østerby byer, Svanninge sogn (nord) og matr.nr. 53 b

smst. (syd) og som mod øst støder op til matr.nr. 25 a smst. fredes

på følgende vilkar:

Stendigerne med det i det nordre dige indrettede vigested

må ingensinde fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløj-

4t ning, stødoptagning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af

~ jord, sten og affald eller på anden måde forstyrres.

•

/

Ejeren af matr.nr. 53b smst. er berettiget til som hidtil

at beskære det langs det søndre dige voksende levende hegn.

Ejeren af matr.nr. 28a skal være berettiget til at fjerne

en ved det nordre dige anbragt cementkumme uden at være ansvarlig for

fjerneIsens følger for digets tilstand.

Fredningen af digerne skal ikke

for lodsejerne udover, hvad der måtte følge

medføre hegnSfOrPl~telser

af hegnSlOVgiVning~S

lalmindelige regler .

Nærværende forlig kan tinglyses på de omhandlede ejendomme,

idet der med hensyn til servitutter og andre byrder, samt pantehæf-

telser henvises til ejendommens blade i tingbogen.

Påt~leberettiget er Nationalmu~et og

for Svendborg amt hver for sig eller i forening.

For ejeren af matr.nr. 28a og 53b

Ole van Tol Herluf Rasmussen

Jens Holm Kristian Rasmussen

Olaf Poulsen G. Tukjær

Sverre Mondrup

suppl.
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Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Mondrup

suppl.

-----00000-----

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 20.december 1963.

Sverre Mondrup

suppl.

Indført i dagbogen for retten i Fåborg

ee den 9.jan.1964
Lyst III bl.779 og 766 Fuldmagter forevist.

A.Habersaat.
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Akt: Skab nr.
(udfyldes .f dommorkontoret)

\
I

\ I
\ ,
\ \, ,
\I "
'I ,
'\ ~

a. • \ "ZS· \~,
.,.",r-.

JU'C.5 Kobn..

2S'!

,
\

.:hl"';
wuJr.1V~. 2$~N~ognl

X~ oøø.frlJglgar
~$ogn
S4lZ~ HerrtUJl.
$'tJftnå6tJrg .Hm./,

" .

-ønskes j'redet er

-'Q.?i'Z9i?9&t ,;uZ kor/et
~ Ø9 bn:.slNurd

lj~~~'
\ '.,.-

..z~-: ... lY I

" - ----;;r- 'Cl

•

~.lIIjlll~AjS.

:'"t,


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



