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K E N D E L S E S P R O T O K O L L E N for
fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.

OPHÆVET VED og
CITERET FULDT UD I OFN K AF 5/5 1969

e
e

År 1968 den 31. januar kl. lo afsagde fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds sålydende

KENDELSE
i

frs. 53/1966: Fredning af Ollerup åmose og
Nielstrup sø med omliggende
arealer.

Ved skrivelse af 7. oktober 1966 har Danmarks Naturfred-
ningsforening for nævnet rejst fredningssag med hensyn til41 Ollerup åmose og Nielstrup sø med omliggende arealer. Det
hedder i skrivelsen:

"•.•••Området der ønskes fredet, er af betydelig land-
skabelig skønhed, særlig skal fremhæves udsigten over området
fra landevejen øst for Ollerup og fra vejen Ollerup-Nielstrup.

Mosen ved Nielstrup sø er endvidere i botanisk og zoolo-
gisk henseende yderst værdifuld, idet den dels henligger ube-
rørt, dels udnyttes til moderat græsning. Langs søbred, grøfter
og gl. tørvegrave findes krat af rødel, gråpil, jernhannet pil
og tørst. Vandområderne har en rig flora af nøkkerose, vand-
ranunkel, frøbid, flere arter vandaks, svømmende pileurt o.a.,
og over store strækninger dominerer en artsrig, eutrof kors-
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

===============

År 1969, den 5. maj, afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

le e n d e l s e
i sagen nr. 1962/68 vedrørende OlIerup åmose og Nielstrup sø
med omliggende arealer.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
den 31. januar 1968 afsagte kendelse hedder det:
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llVed skrivelse nf 7. oktober 1966 h~r Dn-nTIl'lrksN~turfrGdningsfor-
ening for nævnet rejst fredningssng med hensyn til Ollerup åmose og
Nielstrup sø med omliggende ~renler. Det hedder i skrivelsen:

.... Området der ønskes fredet, er ~f betydelig lnndsknbelig
skønhed, særlig sknl fremhæves udsigte~ over området frn lnndevejen øst
for OlIerup og fro. vejen Ollerup-Nielstrup.

Mosen ved Nielstrup sø er endvidere i botnnisk og zoologisk hen-
seende yderst værdifuld, idet den dels henligger uberørt, dels udnyttes
til modernt græsning. Langs søbred, grøfter og gl. tørvegrave findes

ti kro.t af rødel, gråpil, jernhcmnet pil og tørst. Vandområderne hnr en
rig flora nf nøkkerose, vandrnnunkel, frøbid, flere arter vandnks, svøm-
mende pileurt 0.0.., og over store strækninger dominerer en nrtsrig, eu-
trof korsvegetntion med dominnns nf høje urter som grenet pindsvineknop,
dunhnIDmer, tagrør, sødgræs, stnr-nrter, svovlrod, koglenks, krngefod,
kåltidsel og kærtidsel, vnnd-brunrod o.m.n. (over 50 nrter noteret).
På de højere enge kommer yderligere et meget stort nntQl 2rter til.
Denne vokslen nf fugtigbundsprægede ~rtsrige s~mfund betinger et rigt
dyreliv; ikke mindst for sallgpre, vnde- og svønmofugle rummer Ollorup
ånose fine biotoper.

Dot er i det hele Dnnm~rks Nnturfredningsforenings opf2ttelsG,
nt området opfylder betingelserne efter nnturfredningslovens § l for
gennenforelsG nf en fredning •••• 11

I skrivelse nf 3. oktober 1967 har nnturfredningsforeningen
nedlngt sålydende fredninespåstnnd:

"For åmosen som afgrænset ved dyrkningsgrcansen.
Afvanding nf arealerne må ikke finde sted.
I eksisterende vedplantesnnfund nå hugst og plnntning fortsat

finde sted.
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Græsning må finde sted som hidtil, insekt- og ukrudtsbekæmpeIs
midler må ikke ~nvendes.

Køreveje må ikke etableres, traktorkorsel må som hidtil foregå
ud eksisterende veje, som må holdes og udbedres efter behov til dette
fornål.

For området son helhed.
Bebyggelse nå kun finde sted til landbrugsformål og i tilknyt-

ning til allerede eksisterende bebyggelse.
Boder, skure, master og andre skæruJende indretninger må ikke

opstilles.
Arealerne må ikke benyttes til c~mping.
Nyplantninger med lov- og nåletræer må ikke et2bleres og ud-

sigtshindrende hegn ikke plnntes.
Terrænfornerne nå ikke ændres ved opfyldning eller nfgrnvning.

Sten i gærder og hegn nå ikke fjernes. Årob må ikke reguleres eller
rorlægges.

Are21erne må ikke benyttes til henk~stning nf nffnld, ligesom
arealerne ikke må anvendes son bilophugningsplnds.

Arealerne kan udnyttos til landbrugsformål som hidtil.
De påtaleberettigede kDn forutare de nodvendige skridt til beva-

relse af stedets naturtilstnnd.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Svondborg antsråds-

kreds, Naturfredningsrådet og D~m~:.1arksNnturfredningsforening."
Sagen omfatter de i nodenstående forteblielse og på vedhæftede

kort beskrevne arealer.
Sagen har været forelagt naturfredningsrådet, der i skrivolse

af 29. juli 1967 har udtalt:

" Både undervisningsnæssigt og af videnskabelige grunde kan...
frodningen anbefales. Mosen ligger på næringsrig bund - en udpræget

modstykkenrtsrig kærnose - og danner således et / til Store-Long, der er en
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næringsfattig hojmose. Alle naturlige moseonråder er i dag truet en-
ten ved grøftning, udsnidning af aff2ld 01.1., og det @å dorfor v~re ne-
got vigtigt i den nærneste tid nt sikre nogle nf de bedste områder
for eftertiden.

Det Qå iovrigt betones, 2t det her oOh~ndlede onråde ved 01le-
rup er stærkt benyttet som friluftsare~l til ture o.l., og at det be-
nyttes og værdsættes nf alle oEJkringboende, også ~f folk fr2 Svond-
borg "....

Sagen bar endvidere været forelngt fredningsplnnudvalgot for Fyn,
der i skrivelse nf 25. jnnunr 1967 h~r nnbefn18t, at fredningen gen-
nemfores.

Ollerup-Skerninge sogneråd hnr endvidere været hort og har i
skrivelse nf 24. februnr 1967 erklæret:

" Sognerndet har flera gnnge haft sagen til behnndling, men...
do. så OQDge interesser er til stede i forbindelse ned dette store om-
råde, er sognerådet blevet enig om nt neddele folgende

at omhnndlede arenler tænkes ud12gt som l~ndbrugsnrenler
i komnunens dispositionspl'1n, do g

at området onkring Ollerup Hånd\iwrkerskole sknl fastholdes
til skolens påkrævede udvidelser, sao er projekteret snot
til de udvidelser, soo sonere vil være nodvendig for udbygning
af skolen

nt lnndsknbet onskes bEvaret, således ~t v~ndst~nden i Ollerup
so ikke sænkes".

Den på det vedhæftede kort l:lod"- - - - - inteIB sseb.rrænsefor nf-
vnndingil nfgrænsede del nf fredningsnrenlet udgor en del nf interesse-
området for en i 1957 for Statens Lnndvindingsudvnlg indbrngt nfv~ndings-
sng. Lnndvindingsudvalget bar oplyst, at såfreDt fredningen ikke gen-
neDfores, bliver afvandingen gennenfort Ded mindst 25 % statstilskud.
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Ifolge en revideret overslagsberegnine af april 1967 vil ~nlægsudgif-
terne koooe til at udgore 396.000 kr. Heri er ikke medregnet det~il-
2fvnndinG, der anslås at koste netto pr. h2. 2.000 kr.

Meddelelse OD sagens rejsninc har været indrykket i statstidende
for den 2. novenber 1966.

Fredningsnævnet har behandlet sagen i oDder den 31. august
1967 OG 5. oktober 1967, hvortil alle i ejendorITJeneinteresserede
var indvarslet på den i naturfrednincslovens § 10 foreskrevne nåde.

I ooderne deltoG repræsentanter for DanL~arks Naturfredninesfore-
ning, Nnturfredninesrndet, Fredningsplnnudvnlget for Fyn, statens Lnnd-
vindinesudvnle, landbrugsoinisteriet, Svendbore notsråd, vnndlobsin-
spektoren og Ollerup-Skerninee sognerAd.

De under lobenuorene 22, 24, 25 og 27 nnforte ejere h~r ikke
givet node. Alle de andre ejere har ~iV8t oode, hnr protesteret Dod
fredninGen og h~r påstået sig tilkendt fuld erstJtnin~ for denne.
For de af nfvQndin~ssncen oof~ttede arealer, h2r lodsejerne påstået
sig tilkendt en erst2tnin~ på 6.000 kr. pr. ha., for den helt eller
delvis kr~tbevoksede del 2f 2realet do~ 3.000 kr. pr. h2.

Lodsejerne har n2vnli~ Gjort Gældende, at åoosens undervisnings-
næssige betydninp, er becrænset, at der snvnes bevis for, at det nf vi-
densknbeliee erunde er nodvendict 2t frode netop donne ooso, oe at ud-
sieton over det nf s~0on oofattede oornde vil bev~re sin æstetiske
værdi, uanset 00 afvandingen eenneofores.

Ejeren nf Datr. nr. 12 s OlIerup Hfrndværkerskole, har gjort
gældende, nt fredninf,ens genneoforolse vil uouliggure en projekteret
udvidelse nf skolen. Såfreot fredningssagen genneofores, påstår sko-
lens bestyrelse sig tilkendt en erst~tnine på 6.530.000 kr., neolig ud-

~ gifterne ved opforelse af en ny skole et andet sted. Unnset OD fred-
ttJ nin~ssngen cenneofores eller ej, påstår bestyrelsen sig tillagt erstat-
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nin~ på 1.000.000 kr. årligt i den tid, fredningssngen lober, idet
skolen den 9. septeober 1966 har indsendt byggeplaner til undervis-
ninEsoinisteriet for et saolet belob nf 14.971.000 kr., og der Då
regnes oed en stieninC i bYGGeudgifterne på ca. 10 % 00 året. Skolen
har til fredninesnævnet frcDsendt 2 skitseforslQg. Et dateret 7. sep-
teober 1966 visende planer for bebYEcelse på nntr. nr. 12 ~ og et
dateret 9. onrts 1967 visende en opdeline nf bYG~eriet oelleo D~tr.
nr. 12 ~ og en del nf ontr. nr. l Qg. Sidstnævnte ontr. nr. tilhorer
ikke hå~dværkerskolen, Den erev Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Skolen
har forhandlet 00 kob af ontr. nr. 8 b nf Ollerup by o~ so~n i den hen-
sigt at ongeskifte denne ejendoo mod den del nf ontr. nr. l QQ, soo
skolen agter at bebyg~e. Grev Axel Ahlefeldt-Laurvie-Lehn har ioidler-
tid cjort det til en betincelse for dette on~eskifte, at afv~ndin~s-
sneen eonneofores.

Sor,nerådet hnr oplyst, at de nf sngen oDf~ttede nrenler tænkes

"

udlngt soo lnndbrugsnrenler i kooounons dispositionspl~n.
En del af det nf fredningsforsl~get berorte ooråde oofnttes nf

300 n byggelinie onkring "Skovoark" og 150 o byggelinie onkring Niel-
tit strup so. En lille del nf oorådet borores nf 100 o byggelinie langs

Fåborg-Svendborg lnndevej. I henhold til frivillig overenskoost Ded
ejeren nf Hvidkilde og Nielstrup hovedgårde er der i 1961 tinglyst
frodning nf snotlige stengærder, der helt eller delvis ligger på disse
ejendoDLle. Ved Nielstrup so findes 2 nf de således fred3de stendiger.

Fredningsnævnet finder, at det af sagen oofattede oorude på grund
af sin lnndskabelige skonhed har \imsentlig betydning for aloenheden,
at oorådets bovarelse ~nntuuidenskabeliee og undervisningsoæssige

Or"
b

hensyn er nf \imsentlig interesse, oe der pålægges derfor de i neden-
ståonde fortegnelse nævnte ejendoL~e oller dele nf ejendoooe folgende
fredningsbestoonelser:
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e A. Det på vedhæftede kort ned .,- - - - interessegrænse for afvanding"

'1

,

f;:

afgrænsede areal~
Afvanding af arealerne må ikke finde sted.
I eksisterende ved plante samfund må hugst og plantning fortsat

finde sted.
Græsning må finde sted som hidtil, insekt- og ukrudtsbekæmpel-

sesmidler må ikke anvendes.
Køreveje må ikke etableres, traktorkørsel må som hidtil foregå

ad eksisterende veje, som må holdes og udbedres efter behov til dette
formål.

Skoler og højere læreanstalter skal have adgang til arealerne i
illldervisnings- og studieøjemed.
B. For området som helhed.

Bebyggelse må kun finde sted til landbrugsformål og i tilknyt-
ning til allerede eksisterende bebyggelse.

Boder, skure, master og andre skæmmende indretninger må ikke op-
stilles.

Arealerne må ikke benyttes til camping.
Nyplantninger med løv- og nåletræer må ikke etableres og ud-

sigtshindrende hegn ikke plantes.
Terrænformerne må ikke ændres ved opfyldning eller afgravning.

Sten i gærder og hegn må ikke fjernes. Åløb må ikke reguleres eller
rørlægges.

Arealerne må ikke benyttes til her~astning af affald, ligesom
arealerne ikke må anvendes som bilophugningsplads.

Arealerne kan udnyttes til landbrugsformål som hidtil.
Påtaleret har fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, na-

turfrodningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.
Fred~ingen skal ikke være til hinder for udvideIso af Ollerup
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tt Håndværkerskole mod vest, nord eller øst under forudsætning af, at

l'
I

.}

<r'

planerne for udvidelsen godkendes af fredningsmyndighederne.
Det fredede areal omfatter følgende ejendomme eller dele

af -ejendomme:
Løbe Matr.
nr. nr.

2.

3.

4.

5 •

6.

7.

8.

l.

Nielstrup
hovedgård,
Ollerup
sogn.

Areal inden- Ejer ifølge ting-
for fredn~ngs- bogen.
grænsen m

l e 19.900
l h 155.300
l i 12.200
l ~ 396.800
OllcHvp
by og
sogn.
85 t

85 ~
6 fl

85 i
7

85 k

23 .9:

740
930

8.700
8.150

179.000
2.030

31.350
85 r 1.200
85 Q.g

8Q

85 g

8 12
85 ai
9

6.730
199.300

5.200
26.560
1.250

80.000
85 c 4.620
85 ae 3.960

Tilkendt er-
statning.

Godsejer, hof jæger-
ffi8sterAxel Greve
Ahlofeldt-Laurvig-
Lehn. 59.980,00 kr.

Godsejer, hofjægerme-
ster, Axel Greve Ahle-
feldt-Laurvig-Lehn. 230,00
Forpagter Carl Johan
Madsen

2.340,00
Landmand Kaj Møllor
Jensen,

27.180,00
Gårdejer Johannes
Clausen

10.430,00
Grd. Johannes Pe-
tersen

15.260,00
Husmand Harald
Nielsen.

1.860,00
Jems Skov

7.250,00
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e Løbo Matr. Areal inden- Ejer ifølge ting- Tilkendt or-
nr. nr. for frednings- bogen. statning.

grænse~
m

Ollerup
by og
sogn

9. 85 b 1.900 Jens Andersen.
85 e 4.540

85 ~ 2.030

10 a 3.700 1.660,00 kr.

e 10. 85 ,g.f 1.450 For})o.gter Chr.
Andersen.

e 10 b 5.210 930,00
.... ll. 11 ~ 89.000 Fru Asta Skovgaard.e,

7.130
Frk. Marie Illum Nielsen~

/ 85 d Inspektør Alfrod Jørgensen.
.} Forstander Arne Meinert

JYIortensen. 8.520,00

12. 85 l 8.620 Inspektør Alfred Jørgensen.
Frk. Marie Illum Nielsen.

12 a 8.250 Forstander Arne Meinert
Hortensen.

12 i 68.400 Fru Sigrid Bøgeskov 8.520,00
l~ 12 s 9.000 Inspektør Alfred Jørgensen,.....) .

Frk. Marie Illum Nielsen.
Forstander Arne Meinert
JYlortensen.

'1 Fru Sigri d Bøgeskov 790,00e, (Betinget skøde til
Ollerup Håndværker~

c,/ skole) •
14. 13 a 8.000 Fru Mary Andersen.

85 h 6.040 1.960,00

15. 14 Q 7.800 Grd ..Rasmus Jørgen
Jørgensen Greve.

85 f 7.730 2.230,00

16. 85 Q 6.080 rJIallingNielsen.
15 Q 8 ..100 2.040,00

17. 19 Q 63.550 Fru KCLren Anelise
r·1ogensen. 9.860,00

fr·

e.,



Løbe
nr.

18.

19.

20.

21 ..

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Mo.tr.
nr.

OlIerup
by og
sogn.
85 m
85 Q

85 Q

85 !l

85 ~

85 ~

85 ~

85 v

85..Jf

85 :L

85 ~

85 ~

85 QQ

85 &

85 ab
85 ah

11 a

Areal inden-
for fred-

ningsgrænsen
m2

1.600

1.430

1.430

1.210

1.320

1.200

750

710

79C

810

860

840

880

860

890

900

8.250

1.485.180
===========
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Ejer ifølge ting-
bogen.

Fru Gerda P10ug

Former Gurmo.r Knudsen.

Frederik Nielsen Jør-
:~en Larsen.
Holger Emil Chri-
stensen.
Iv~n Skov Hansen.

Fru Laura Kirstine
I1søe Hansen.
Sofus Olsen.
Viggo Johannes Olsen.
Sn1schef Chr.Kurtzwei1.
Slagtermester Hans
Markvnrdsen.

Instnllntør Ro.smus
P1oug.
Styrm2nd Kaj Eichner.
Fhv. husID2nd Henrik
Chr. Hemsen.
Den selvejende insti-
tution Den frie
Lærersko18.

Tilkendt
orstn.tnin::r.

310,00 kr.

270,00

140,00

150,00

100,00

100,00
1]0,00

110,00

100,00

220,00

120,00

130,00

100,00

1.180,00

164.180,00 kr.==========~=====~=
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Udover de for hver ejendom ovenfor ~nførte erst~tningsbeløb
v.il l~ndinspektor Dyres honor~r for opmåling og projektering af af-
v2ndingssngen, 8.500,00 kr., være ~t betc~le som fredningserst~tning.

Fredningsn@vnet finder ikke, at Ollerup Håndværkerskole hGr
godtgjort, at skolen h~r haft mulighed for at påbegynde det påtænkte
byggeri, hvorved henvises til, at planerne for byggeriet endnu ikke
er endeligt udformede, og til, at det henstår i det uvisse, om skolen
vil kunne erhverve en del Qf matr. nr. lna, Nielstrup hovedgård, 01-
lerup sogn. Fredningsnævnet har derfor ikke ment, at Håndværkerskolen
har krav på erstatning for forsinkelse.

Erstatningen for matr. nr. 8 Q, 85 ~, 85 y, 85 Q og 85 ~ vil
være at udbetale til Østifternes Kreditforening som pnnthn.vor i ejen-
dommen til nedbringelse af det pågældende lån, idet kreditforeningen
i skrivelse nf 19. septem&er 1967 hnr forbeholdt sig dette. For de
ovrige ejendommes vedkommende vil erst~tningen vwre at udbet~le til
ejerne, do.andre ikke h~r fremsat krnv.

Erstntnineerne forrentes med 6 % årligt fra denne kendelses nf-
sigolse, til betnling sker, og vil WBre at udrede som nedenfor bestemt.

Nærvoorende kendelse vil være at tinglyse på de ovenfor nævnto
ejendomme med prioritet forud for 0.1 p'ultegæld."

Konklusionen er sålyæende:

"De i fornnotående fortoenelse nævuto og på vedhæftede kort
afgrænsede arealer fredes som ovenfor nærmere fastsat.

Påtaleret h~r fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, Na-
turfredningsrådet og Dnruno.rksNaturfredningsforening.

I erstatning til lOGsojerne udbet~les de ovenfor fnstsatte bo-
lob, ialt 164.180,00 kr. med rente 6 % årligt fro. denne kondelses

~ afsigelse, til betaling sker.
~ Af erstatningen udredes 3/4 af statskassen.



e
e

.'

- 12 -

Den sidste 1/4 udredes nf Svendborg nmtsfond og de i ~tsråds-
kredsen boliggende købstndskommuner efter folketnl i henhold til den
senest offentliggjorte folkotælling."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, stk. 37 hvorhos den er indanket af de i kendelsen
under lb. nr. l (samme som 2),4-8711 (samme som 31),12714 og 17
nævnte lodsejere med påstand principalt på fredningens ophævelse,
subsidiært større erstatning. Lodsejer lb. nr. 6, gårdejer Johs. Pe-
tersellihar dog senere frafaldet anke.

Overfredningsnævnet har den 14. juni 1968 besigtiget de ved
fredningsnævnets kendelse fredede arealer7 hvorved bl. a. konstate-
redes, at Nielstrup sø er under stærk tilgroning; man beså endvidere
ved kørsel ad de offentlige veje O~rup sø. Der forhandledes derefter
med de ankende samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsfor-
ening7 Statens Landvindingsudvalg, Ollerup-Skerninge sogneråd, fred-
ningsnævnet og Svendborg amts vandløbsvæsen.

De ankende udtalte sig i overensstemmelse med de tidligere ned-
~ lagte påstande. RepræsentaDten for Danmarks Naturfredningsforening
~I

påstod kendelsen stadfæstet og udtalte i øvrigt, at en gennemførelse
af den afvandingssag7 som fredningsnævnets kendelse hindrer70gså med-
fører indgreb i Syltemade å og ådal samt OlIerup sø. De tilstedevæ-
rende teknikere bekræftede7 at vandstanden i OlIerup sø ved afvandin-
gen ville blive væsentlig sænket med betydelig risiko for tilgroning
af den i forvejen lavvandede sø. En afvanding uden skade på OlIerup
sø var teknisk mulig7 men meget bekostelig.

Sognerådets repræsentant henholdt sig til den i fredningsnævnets
kendelse citerede udtalelse af 24. februar 1967. En række kommunale
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investeringer mente han ville være spildt, hvis vandstanden i Olle-
rup sø blev sænket. Der kunne derfor blive spørgsmål om rejsning af
fredningssag vedrørende OlIerup sø.

r en senere skrivelse - af 21. juni 1968 - har sognerådet ud-
dybet disse spørgsmål og bl. a. oplyst, at de samlede kommunale
investeringer foreløbig andrager nær 300.000 kr ••

Overfredningsnævnet har forelagt Ollerup- Skerninge sogneråds
skrivelse af 21. juni 1968 for landbrugsministeriet, som i skrivelse
af 21. januar 1969 har givet en række oplysninger om den verserende
afvandingssag. Landbrugsministeriet udtaler herefter med henvisning
til § 2 i vandløbsloven af ll. april 1949, at ministeriet må mene,
at Ollerup-Skerninge kommune ikke på det foreliggende grundlag kan
hindre den foreslåede afvanding af arealerne i OlIerup åmose og om-
kring Nielstrup sø. Kommunen må henvises til at indbringe et even-
tuelt erstatningskrav for vandløbsretten.

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:
Udsigten over moseområdet og mod skoven er vel af en vis land-

skabelig skønhed, men hverken hensynet til naturen eller oplysninger-
ne om OlIerup åmose og Nielstrup søs betydning for dyrelivet fore-
kommer Overfredningsnævnet tilstrækkelig motivering for at gennemføre
en fredning. En sådan ville efter Overfredningsnævnets opfattelse til-
lige blive for bekostelig i forhold til, hvad der blev opnået. En del
af udsigtsarealerne vil i øvrigt være delvis beskyttet af de i natur-
fredningslovens § 25 omhandlede byggelinier.

De af Ollerup-Skerninge sogneråd anførte særlige forhold vedrø-
rende OlIerup sø forekommer i det væsentlige at være af en sådan by-
planmæssig karakter, at de ikke egner sig til løsning gennem en fred-
ningssag.

Overfredningsnævnets beslutning om ikke at gennemføre fredningen
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~ er den 30. januar 1969 meddelt lodsejerne og de interesserede myn-

digheder.

T h i b e s t e m m e s
Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den 31. ja-

nuar 1968 afsagte kendelse om fredning af OlIerup åmose og Nielstrup
sø med omliggende arealer ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes
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