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for
Vejle amts sydlige fredningskreds.

Den 30. juni 1977 afsagde nævnet kendelse i sagen:
FVAS.nr. 383/1976 Fredning af nogle arealer i

Børkop skov med egetræer -
matr. nr. 2 df og 9 ~ Børkop
by, Gauerslund sogn.
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Ved skrivelse af 3. december 1976 indbragte Børkop ::~.~:-

mune for nævnet spørgsm~l om fredning af nogle parc~ller i Dør

kop sl\:ovbevokset med egetræer samt herudover fredning' af et

par ældre enkeltstående egetræer i samme skov. Ønsket om fred-

ning er fremsat overfor kommunen af ejerne af skoven matr. nr.

2 df og 9 ~ Dørkop by, Gauerslund sogn, Dorthea og Svend Bund-

gaard Pedersen, Børkopgard, som ikke fremsatte erstatningskrav

Nævne1: har antaget sagen og fastsat følgende bestemmel-

ser gældende for fredningen:

Formålet med fredningen er at bevare den på vedlagte kort vist

I egebevoksning længst muligt for eftertiden, hvorfor denne førs'
ma afdrives, n&r egetræerne har nået et decideret alderdomssta

die med kraftigt naturligt forfald. Egebevoksningen må plejes

05 udtyndes efter almindelige forstlige principper, men det

forudsættes, at afstanden mellem de blivende egetræer i genneml

snit ikke bringes over 20 m. Så længe egebevoksningen består,

m& evt. underskov udtyndes efter forstlige principper på en må

de, der bedst muligt sikrer egenes bevarelse.

Arealerne er undergivet fredskovspligt. og Skovstyrelsen har i
skrivelse af 16. juni 1977 godkendt deklarationen.
r'b. areale t mb in~ensincie opføre s eller anbringes bygninger,

skure, tårne, cnmpingvogne, master og lignende.

;indrin:;er i terrænet eller terrænformerne , herunder udnyttelse

af forekomster i jorden samt opfyldning og planering er ikke

tilladt.

Arenlet m~ ikke anvendes til oplagsplads, losseplads eller li~

nende oe torureninE af naturen ved henlæggelse af affald eller

andet må ikke tinde ~ted.

Fredningen ~knl ikke være til hinder for, at den offentlige bi,

vej langs skovbryne t uc.':idescIter berlov.

1-';:" t9.leret har Fre<1rllnz~~u~vnet for Vejle amts sydl ice irednini-s·
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kreds.
T h i b e s t e ro ro e s :

Fredning af 2 sltovparceller bevoksede med egetræer samt
af 2 fritstaende egetræer på matr. nr. 2 S! og 9 ~ Børkop by,
Gauerslund sogn, finder sted soo foran bestemt.

For fredninsen ydes ingen erstatning.

Vagn Vejen Petersen Søren Nielsen
Bruun

I
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