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iEG.~\t 5"bh Reg.nr.
513-8-8

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr.: 199

Lokalitet: Korkelm i Alnor
J.nr.: F.N. j.nr.: 207/72 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-57-77
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.
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Kort nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort: '"

Fredningsnævnets kendelsesClato: 16.8.1973

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :
Interessezone: III (det J bne land iØvrigt)
FormAl: Bavare korkelm

Skala: l: 25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 18.8.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
PAtaieret: Fredningsnævne t
Diverse:

Indhold:

Træet må ikke fældes, beskæres, undergrave s eller på anden måde udsæt1es for behand-
ling, der kan medføre Jare for dets ødelæggelse eller varige forringe se.
Beskæring må foretages efter forud indhentet udtale Ise fra Gråsten Skr,vdistrikt.
Luftledninger skal løf1es fri af træet.



matr.r::r.lSl9 af
Rinkenæa'l' ejer-
lav.

REG. NR.

Af,<:r,iftsfri jfr.
na t '.lrfredningsloven.
314/1969.

U d s, k r j, [ t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet i Sønderporg.

o

~r 1973 den lo.august holdt nævnet møde. Nævnet bestod af formanden, civil-

~ dommE::r1<'. Ryhave of- det 8.mtsradsvalgte medlem, lærer Edgar Andersen, Visby, Sfl.lnt

:JLlppleanten for det for Grasten kornm1XtJGvalgte medlem, malermester Hans Chr. Frb.nk,

Der foretoges~

j.nr.207/72. Fru Anne ~arie Petersen, Alhor, om fredning af

korkelm på ejendommen matr.nr.199 af Rinken'ill13'.

Der fremlai5d,ec :.Jkrivelse af .13.01dober 1'-)72 fra ansøgeren. Skrivelsen bHrer

p:hegningsskrivelse af l3.oktob"-ll~ 1.')72 fra Naturfredningsforeningens lokalbJmite

!',):t, J\.benrå ved forlllandtm A.P. nc,d,i~,dd,af 25.oktQber 1972 fra GråGten :::;kovdiutrH:t

",(:lXIi af 23. november lq72 fra 8ØI:()l']'jyllands tinJtsråd, tekllJ.uk forval tr.ing'. Endv:i.,\(;):'e

b'J,'~'er f{ kri veben plJ teguin{':sskr.L veh' e'r sene", t ~if 16.marts 1973 fra Grw..d,en k)T'lmu·..·

Yd.crli,,'<)re fromlagJe,} si tllH t i.cr~;,:)pl,an af korkelmenl:l placering Pil GJ..J:t'ærg(we.J

( '7. Alnor.I:
I
I

I, Der fore tages besigtil;else "~~:: orLandling.

B~fningsinspektør ~arming oplyste, at der b~de skal lægges fortov og k1o~k i

YL3rheaen af træet.
IJ8-"

Han pntoe sig lit gøre de/eæ1o'''l1de l1wndighc:Jer opmærh;omrne på. fredningen.

;;kovriuc'r P.Nol'ville, Staten.; :':;.~ovt;ila,yn i. G:rusten, udtalte at iHUL fa:ldt en

f')·')dn.tnf~ af korkelmcn rimelig.

])1-1 naWfiet; find",!!', :.lt det ottlhaud.l~~','H' tJ:Iy.' er af erl ,';lådl:1Tl 8lcønhed.<JlllW~',)i.:S' bøl,'yd-

n:ing for omgj,velserne, Ilt det b0l' <~øgolJ be,Taret lte~gst mulig~, vedtagf.;:;) dElt ;: t pa-
l';~~::fe e,jelldommen servitut om træets ,'r,cdning, siJ.led€s at det ikke mk:.fældes uden

tilladelse frR fredrlingsoævnet fol" ::.l21nderjyUands amts sydlige frednl::1eskr(~dfJ.

neGkærine Horn rnåt te v,x're ne;dv<?nJig af hensyn til trafikken mb. dor ro ('Z?t,.\.!;e'1,

r I.:t, lwn !)~ forstmæs.åig forsvarlig :1t4do og eftj;:l!' forud indlwntet ud t;[,,1\? b e f'r1:l ;1'<.,'-

,} 1, (:11 ;J](ovdistrikt.
l,'



Den p,i~ma.tr...n,r.199 Rinkerl.æ3 e~jorlav ob sOt:-n i haven, ud mod .l<',:ergev(),jen--.;;..---------------=-----....;:;.-...;;._------_._-----
staende korkelm fredes, såled,es at den ikke må. fældes, beskæres, undergraves

eller på anden måde udsættes for behandlir1t;, der kan medføre fare for eLens øde-

.l.~gge1ue eller va.rit~e forringelse.

Luftltldningerne skal løftes fri af træet.
Der findes ikke grundlag for at ti11æn?;'e ejeren erstatning i anledning

a.f fredningen.

Pllta.leretten har fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige f:cednings-

\z.rec1s.

'I

::)aeen sluttet.

Således passeret.
RY~lave.
formand.

Nærværende udskrift begære" tInelyst som deklaration på matr.nr.199

[iinken:BS eje·rlav og sogn. Udskriftens rigtig!Jed bskrmftes.

Fredningsnævnet , åen 2S!.F.J.u€:;'1wt 1':373.
1 Sønderborg
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'!' i.rJ{-d.ysning::ikontoreter.! 01l'rlbanegad e 12
I,~;Q() Grtlt'iten. !l'IH~,r.t i tinglysningsdagbogen for ret-

1<-11 1 '-'was.ren, d. 3 1 AU6. 1973
Dtlgbog nr. 60l?
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