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JENSBJERG
BÅRING SOMMERLAND

451 NØRRE AABY 1213 II NØ

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Overenskomst af S/S 1967 (nævn), lyst 29/11 1967, om be-
varing af træer, skovbryn og anden bevoksning. Formodent-
lig § 22-sag og/eller vilkår for skovbyggeliniedispensa-
tion til bebyggelse m.v.

- Afgørelse af 27/10 1978 (nævn - 168/78) - tilladelse til
at fælde bøgetræ.

- Afgørelse af 15/10 1990 (nævn - 12/90) - tilladelse til at
fælde bøgetræ .

•

I
MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 29/ 11 1967 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
5b Båring By, Asperup

Gældende matrikulært kortbilag: april 1967

Se også REG. NR.:



Fredning

• Lokalite t:

Kommune:

Soqn

i Fyns amt. 5270.00

Bevaring af bevoksning på matr. nr. 5 b-
Nr. Åby

Asperup Reg. nr.: 451-01-01
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1: 25.000

Privat

Deklaration af 28/11 1967

Bevaring af bevoksning

Bevoksningen må ikke fældes, og der må ikke ændres på karakte-
ren og udstrækningen af det eksisterende skovbryn. Hele det
bevoksede areal skal stedse bevares som skov, herunder at
efterplantning af udg~ede træer og buske foretages.
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MøUer Christensen &
Anmelder:Lehmann Madsen

landinspektører
Middelfart

~--1%7
".... '

peklaration.

17JUl.rwped.•• 3.1' aL a.tr. u. 5b Blring b7, Asp.rup sop, d.klarerer
herY.d tor .ig og .t-'~følBende eJer. at DaTDt•• Jendoa,

.!! d.r pi clu pi y.cllagt. rid. nøt. b•.,ok•• d. cl.l at lIatr. Dr. 5lf in-
.el1lliDd.d tor. tag•• t.l4D1Dg at cl. pl ridset Y1s t •• tor. treer eller
1U1d.r •• pi. karakt.ren og udstZ'llkniJlB.nat d.t riat. skov'b17Duden frecl-

'D1ngaD8YDetsgodkendel.e,

Al d_. riste sko.,br;JDmod87d, yest og DOrcl ikke d gennembryde.aL
indk.rsler .ller sti.r •• D skal be.,are. 1 .indat 10 .'s dybde1 dets
nuftlrende tilstand, 1d.t parc.llerne 129 og 130 skal beD7tte den 6 ••
bred. adgangsyeJ langs parc.llernes •• tskel,

51 hel. det b.vok.ede areal .teda. akal 'bevare. soa sko." herund.r at
et'terplaDtzdDgaE udgled. tr •• r og bU8keeller ~ træer ag buske, der
pl aAc1.n_d. t.lde., skal tor.t .... ,

.!::t der ind.n tor b;yggeOllrlcleraekun al t.ld •• de tor beb;yggelsenudyen-
Ug. trIt.r,

~ bebTg.. l.e skal tinde sted iDd.n tor d. på ridset Y1st. bTgg.oaråd.r,

.at 4.1' ikk. aå tor.taBes beb;ygg.la•• 11.1' .Ddr111&at beb7gg.1•• t.r
. b7ping.tegniDger og dtuat10naplan bar Yllret tor.lagt tor og<tBodkendt..
at lWYIl.t, a_t

Al d.r ikk. al ak. Td.rligere de11q at arealet.

X.rY8reDd.... t l •• r gald.r torud tor cl. i d.klaration l7st 1'/4 1965
taet.att. b.st ls.r.

Pltal.berettig.t .r tredDingaa-YDettor A.s.na aat.rAdskreds.

I4.t 4.1' a. hen.7Il tll hettet •• r, •• nitutter ( borts.t tra o.....DDaYIlt.)
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G,d. Øf hu. nr.: A"melder:

o, adft ,b11"4.1"buri... til .~.D4~_. blu i UDebopll, ~pr ••

DJIn81"8IUle4eklaratloll 17.' pi .av. 111". 51»BulDc 1»7, A.penp .op.

04eue, deD 12. maj 1967
tor A/S BlriDg S.. erlancl

sign./Karl Randrup

1.rT8rend. 4eklaratloft tl1trad •••

Natur~redningsnævnet
~or Assens Amtsrådskreds, den 5. maj 1967

sign./ Olav Hansen

J.nr. A 1 U 22-63.
Nærværende deklaration tiltrædes i medfør af landsbyggelovens §4, stk.2.

AmtsbygningsrAdet for Assens AmtsrAdskreds,
den 28. november 1967

P.A.V.
sign./ Axel Beider

amtsarkitekt
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05270.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05270.00

Dispensationer i perioden: 28-11-1967 - 15-10-1990
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Anmeld,,: Møll. Chr1st8!1JeD

Lahmann Madsen
landtn.pelctører

M1ddelfan

Jr.nr. 258/64

Gennart af påtegning nå
Deklaration lyst 13/4 1965 ang. de nærmere bestemmelser vedr. veje, beplant-

bning offentlige arealer, bebyggelse m.v. på matr.nr. 5 m.fL Båring by,
Asperup SOgn.

'"J.nr. A 1 U 22-63

Som påtaleberettiget i henhold til foranstående deklaration tillader Assens
amtsrå{herved, at den udstyknings- og bebyggelsesplan, der oprindelig var
vedheftet deklarationen med senere ændring af 27. april 1967, bortfalder og
erstattes med vedhæftede plan af samme datQ og nr. (oktober 1964, rettet
8. december 1964, tegning nr. 485-1 og ol med arkitekt m.a.a. Aksel Henrik-
sen og landinspektør Lehmann Madsens rettelser af 14. februar 1966, 12. maj

2~.- juni 19661966iV14. juli 1967, 19. september 1967 og 30. september 1967).
Samtidig bestemmer Assens Amtsråd herved, at de i deklarationen af 12. maj
1967 om forbud med fældning af træer m.v., der agtes tinglyst på matr.nr. Sb
BAring by, Asperup sogn, samtidig med nærværende påtegning skal gælde forud

.tor bestemmelserne i foranstående deklaration.

AMTSBYGNINGsRÅDET FOR ASSENS AMTSRIDSKREDS, den 28. no'
1967

aign./ Axel Beider
amtsarkitekt
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5270,00
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS

TLF. (09) 711020

Toftevej 31,5610 Assens, d. 27. okt. 1978.
Sag nr. F. 168 I 1i 7A.

• Hr. J. Rønnemoes Chrintensen
Kærmindevej 16
7100 Vejle.

•

----------------------------
•

Ad. Deres sag nr.:

• I skrivelse af 17. aug. 1978
en sag om tilladelse til fældning af et
Båring by, Asperup sogn, Sommerlandsvej

I den anledning skal det meddeles, at
kendt det ansøgte.

Udskrift af fredningsnævnets protokol

har De forelagt nævnet
bøgetræ på matr. nr. 5-ah
27.

fredningsnævnet har god-

vedlægges •

•
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s

modtagelse indbringes for overfredningsnævnet. Nyropsgade 22.
1602 København V. af de efter naturfredningslovens § 58 anke-
berettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klagen iværksat. må tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den
etadfæstes af Overfredningsnævnet.

Det tilføjes. at andre myndigheders tilladelse kan være for-
. :; [-.nøden.

P. N. V.

.'
E. Stamm ... ~..

-. - ...



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS

"

L "o: v. ,\ it.
Nyborg, den 15. oktober 1990.
Nørregade 1, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 31 00 18.

Sag nr. F. 12 /1990.

Hr. P.C. Iversen,
Skovparken 322,
2190 Billund.

Ved skrivelse af 5.3.1990 har De ansøgt nævnet om dispensation i hen-
hold til naturfredningslovens § 16, stk. 2{J til fældning af fredet bøge-
træ på matr. nr. 5~ Bårin~ by, Asperup, beli~~ende Harevænget 2, Båring
Sommer1and, 5466 Asperup.

Fyns amtskommune, landskabsafdelln~en, har i en herfra indhentet erklæ-
rin~ af 17.7.1990 udtalt, at man intet har at indvende mod det ansøgte,
da træet kan ud~øre en sikkerhedsrislko.I
I den anlednin~ meddeles, at fredningsnævnet, der er bekendt med forhol-
dene på stedet, ikke finder, at væsentlige fredningsmæssige hensyn taler
imod det ansøgte, og her efter har vedtaget at meddele dispensation til
det ansø~te.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveises modtagelse
indbrin~es for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
de efter naturfredningslovens § 58 ankeberettigede.

l
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klagen
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den stadfæstes af
Overfrednlngsnævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

e
Det tilføjes, at andre myndl~heders tilladelse kan væTe fornøden.

E. Dupont Jørgensen, II
I
I

fun~. formand.

V~Ve
30. \0,0,0

-:3 ....
:Jørgen &:telk
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