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År 1981 den 3. september afsagde fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amts sydlige fredningskreds følgende

k e n d e l s e
i sag 147/81 Fredning af et ca. 100 årigt

eget~ ved Buskmose på matr.nr.
l Rinkenæs, Gråsten kommune.

Sønderjyllands amtsråd har i medfør af § 12'i naturfrednings-
loven offentliggjort foreløbigt fredningsforslag for et ca. 100
årigt fritstående egetr.æved Buskmose, Gråsten kommune. Offentligt
møde har været afholdt i Rinkenæs den 17. marts 1981 kl. 10,00,
og forslaget har været ~remlagt til offentligt gennemsyn.

Der har ikke været indsigelser imod forslaget.
Fredningens formål er at bevare egetræet som et stort fritstå-

ende og dominerende tr.æfor eftertiden.
For at tilgodese dette formål, fredes træet og et mindre be-

skyttelsesareal hermed i henhold til naturfredningslovens § l, stk.
2 pkt. 2 med nedennævnte fredningspåstand.
Fredningspåstand.
l. Egetræet må ikke fældes.
2. Egetræet må ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet beskæres

eller kappes.
3. Der må ikke indenfor en afstand af lo m (beskyttelseslinie jfr.

kortbilag) fra t~et placeres bygninger, skure, campingvogne,
henlægges affald og jord, foretages terrænændringer ved af- og
påfyldninger eller foretages afbrænding.

4. Der må ikke indenfor en afstand af 5 m fra træet etableres befæ-
. ,,-.,·:stetvej, flise eller gårdspladsarealer , ligesom der ikke må fore-
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5. Almindel~~e>b.a~eaiiiåegmed beplantning af buske og småtræer samt
~ ," • t;.; ....~ .,,'4t. landbrugsdr~ft'!Ddenfor beskyttelsesarealet er tilladt.

Egetræet sættes under tilsyn af skovrideren på Gråsten skovdi-
strikt. Ejeren forestår vedligeholdelsen og pleje af træet ef-
ter samråd med Gråsten Skovdistrikt. Udgifterne til vedligehol-
delse og plejen af træet afholdes af ejeren.

Ejeren, gårdejer Ebbe Fink-Nielsen, har godkendt fredningen og
fredningspåstanden. Fredningen sker uden erstatningsbetaling.

Herefter
b e s t e m m e s :

Det ved Buskmose på matr.nr. l Rinkenæs, Gråsten kommune, ca.
100 årigt fritstående egetræ fredes, således som det nærmere frem-

tlltår af ovenanførte fredningspåst
Et kendelseskort angiver t~cering.s·r71
Ifølge aftale fremsendes kendelsen, der tinglyses på ejendom-

men til ejeren til gennemsyn og underskrift.

Foranstående fredning tiltrædes.
Rinkenæs, den 9.9 • 1981.

Ebbe Fi~-Niensennavn

Afgørelsen lian inden 4 uger fra' dens modfagelse indklages for
OverfredningsnævAet, Amaliegade 13, 1256 København K. af an·
slgeren og forsk'el1igemyndigheder. fø;st når det efter klage·
fristens udløb er 'konstateret, at .afgørelsen ikke 'er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dis~nsationen udnyttes.
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EGETRÆ VED BUSKMOSE
matr. nr.1 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs
Gr6sten kommune
Sønderjyllands amt

FREONINGSKORT
udarbejdet af Sønderjyllands amtskommune
i 1980.
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TIL T JENSTLlG BRUG VED
SONDERJYLLANDS AMTSKOMMU~E
SÆRTRYK MEL GEODÆT,SK INSTITUTS
TILLADELSE lA 400 761

Buskmose
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Udsnit af kort blad 1211 I NV, Gråsten
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