
le'
I

Afgørelser - Reg. nr.: 00341.00

Fredningen vedrører: Troldeskoven

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

,Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-07-1932

Kendelser

Deklarationer

00341.00



FREDNINGSNÆVNET>

I
I~ ...J



~ .... r.....l- • JO ......

K .l!: u D l!; L S b:.

Fra uaturtredningskomiteen for Veile og Omegn har hatur~"-
nlDganævnet modtaget en nenvendelse om at søge fredet et Areal at det paa
Matr.~r.2a Aast, Lindeballe Sogn, tilhørende Gaardeier Marius Hansen Ra~,
v~ende ejendommelige, i uberørt Naturtilstand henliggende Skovstykke,
kaldet "Troldeskoven", beliggende omkring en lille Skovsø og bevokset med
g..le, krogede Ege og Egekrat, iblandet Birk, B~easp og Eneb~, blandt
hvilke sidste en ca. 200 Aar gammel Enebærbusk, ligesom Skovbundsfloraen
indeholder flere sj~dne Arter. N~ets Formand har tidligere sammen med

Protessor Aug. Mentz og et Medlem af Naturtredningskomiteen i Veile ~lg-
t1get Skovstykket. Nævnet arholdt. den 10'Juni d.A. Møde i Henhold til

Naturfredningslovens § 8 paa Ejendommen, ved hvilken Lejlighed bl.a. Græn-
serne tor det paatænkt fredede Areal paavistes. Der opnaaedes paa dette
Møde Overenskomst med Ejeren om Fredning af det paaviste Skovstykke, saa-
ledes, at der ikke 1 det maa skoves eller foretages andre Indgreb i den
naturlige Tilstand uden særlig Tilladelse fra Naturfredningsnævnet, og
saalede. at Ejeren faar Pligt til fornøden Vedligeholdelse etter Nævnets
Bestemmelse af de Skelpæle eller Skelsten, som, ligeledes efter Nævnets
Bestemmelse, etter Fredningskendelsen vil v~e at anbringe, alt mod ea
Erstatning til Ejeren en Gang tor alle af 175 Kr., heri tillige indbefat-
tet Betaling for første Levering og Anbringelse af Skelpæle eller Skel-
sten.

Efter dette Møde er det fredede Areal af Landinspektør
lR41agt paa det nær~ende Kendelse vedhæftede Kort, skygget med rødt,

2
....1 beregnet etter Kortet 5040 m •

Den vedtagne Erstatning, der i sin Helhed tilfalder Ej.~an.
vil være at udrede efter Reilerne i Naturfredningslovens § 13, 1~ ....

Paataleretten tillægges dels Naturfredninganævnet tor

'.sJt Aøt, event••lt den Kyndlghe4, som nærmest maatte træde i ~t.
J'



Sted, dels Naturfredningskomiteen for Veile og Omegn samt Danmarks Nat \ll'-

fredningsforening, dels endellg,efter det derom i Andragendet frems8tl~

Ønske, Velle Amt.
~

) T h l b e s t e m m e s:
~e Det paa vedhæftede Kort angivne Areal af Matr.Nr. 29 Aap ,
'~
.\;, Lindeballe Sogn, fredes som ovenfor I1El3rmereangivet mod den anførte Er-

~ statning til Ejeren og med Paataleret som foranført.
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Sogn: LL/utehaLLe

Herred: 7)}/ I":lLd
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ef~~
Lødlnapakt.r.

1,111 • .1." II _I ...... , ,I
.' l~l


	1 FREDNINGSNÆVNET>



