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Fredningen vedrører: Lindhovedgård, Helnæs

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-01-1964

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyns amt. ~2\0).oo

Lokalitet: Lindehovedgård

Kommune: Assens

Sogn :Helnæs Reo. nr.: 421-05-04
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Ejer Privat

• Areal ca. 21 ha

Fredet Deklaration af 13/1-1964

e
Formål Landskabsbevaring

Indhold Områderne må ikke bebygges eller beplantes. Terrænformerne må
ikke ændres, og der må på områderne ikke opstilles boder, master
eller andre skæmmende indretninger. Bilende færdsel er tilladt
hen til parkeringspladsen. Herudover må kun gående færdsel finde
sted ad en eksisterende vej ud til kysten. Ophold og badning fra
stranden er tilladt.
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LYST. Tingbog Helna. Dl. 22 af
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Fremsendea,idet -'skriftens rigtighed bekrætte.,ti1
Ministeriet for kulturelle anliggender,Nybrogade 2,Kø~enhavn K.

NATURFREDNINGSNÆVNET
FOR ASSENS AMTSRAADSKRED$ ,den 8. februar 1964.

/fIIII1j~ '-
H.nry~lingenberg.

",



03219.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03219.00

Dispensationer i perioden: 03-11-1997



•
Fredningsnævnet

for
Fyns Amt

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 715520

Dato: 3. november 1997
Frs.42/97

Fyns Amt
Miljø-og Arealafdelingen

0rbækvej 100
5220 Odense Sø

REGo HR. 2>2 ll. a o

Vedr. Deres j.nr. 8-70-51-8-421-6-97 - Jordfordeling på Helnæs •• Ved skrivelse af 26. august 1997 har Fyns Amt fremsendt en sag vedrørende jordforde-
ling på Helnæs, idet der på lb. nr. 49 Helnæs by, Helnæs, fastlægges nyt skel, og are-
alm. 49-1 overføres til en tilgrænsende landbrugsejendom til fortsat landbrugsdrift.

Lb. nr. 60 ejes efter jordfordelingen af den danske stat, som agter at anvende området til
naturgenopretningproj ekt.

I øvrigt er der henvist vedrørende jordfordelingen til de vedlagte bilag.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen oplyst, at da alle arealerne fortsat skal anvendes
landbrugsmæssigt, er det ubetænkeligt at godkende den forelagte jordfordeling.

På ejendommen lb. nr. 49 er der tinglyst en fredningskendelse, og der verserer i øjeblik-
ket en fredningssag vedrørende Helnæs Made.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet intet har at indvende mod den ansøgte

jordfordeling.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturk1agenævnet.

MIIJø- og En9rglmln'At9rl~
J.nr SN H~QR I~//7-C'C' 1)/

- 5 NOV. 1997

Akt. nr. <)
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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