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Fredning i Fyn s amt.

Lokalitet: Modertræet til Filippa-æblet

e Kommune: Egebjerg

Sogn :Hundstrup ReO. nr.: 427-01-03

Ejer

,IAreal

Fredet

: Privat

: Forlig 27/8-1937

Formål : Bevaring af træ.

Indhold : Modertræet til Filippa-æblet stående i Hundstrup skolehave,
fredes tillige med et område med en radius på 4 m, regnet fra
træets stamme.
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'\flr 1957 den 27. llUrwst Kl. lo holdt b'redning snn:vnct for Svendbore;

,mtsrQ8.dRkrr'ds IIøde i ~~J{Qlehaven i llundstrup:

I:Ir.rdt var i~ormnnden, Greve !\hlefeldt-Lf-\llrvie;-Lehn, samt Husmand

Lauri ts lliolson, llnndfltrup.

Nr. 3/1937 Fredning af MOr1ortr,"et til Filippaæblet, hvil-

, I ket 'l~r<'Jhenstaar i Hunds trup :3kolehave.

Der fl'omlae;cle s:• l. ~krivc18o af ~? Juli d.A. fra Professor A. Pedersen, Den kgl.
Veterinrr'r-og Landbollji.f j fJkole.

2. 'rinr;bof!-sattest for rlatr. Nr. 11!, lJundstrull.

3. 'l'11 f-ltflflolsc fra ;,vendrlO)'C ,\ll1tsrao.c.1 for l.iodtar;elne af Indlcaldelse

Hprdt V!ll' "Or;nOl'o.nds f'ormand for Hnnrls trup ,<:or;n, lTvidtfeldt, samt Før-

;)0r;nor[\m1:~ formaodrm er1rlr.'l'wle P~l'l ,':rorrnora '1rlnt s Vcr;ne, a t dette intet

ll'lvrle mod l"rerlninrr,oll flt orinrh'~ ol!, var eni"" i 'l'in[~lyrminC': paa i:'rkolelodden

f:lfltr. Nr. 11!, flf' li'rodninr;sbostemrle13en.

D(1r blev d"))''')fteI' indr;af.lI~t f.c'le;onc1e

J?orlir;.

j.!odertr';et til FilipJlD. j bIet, henst::w.cnrlfl i J[undstrup (;kolehave, fre-

deA tilliGe ':l~(1 et Omr'~Hdo 1n0.d en Radius nt' !J rn., rOf,flCt frfl 'J~r:-;cts St~lmme.

'l'ilsyn mAd .b'rednine;s Ovorholc'!else fopetne;cs af' det; ntedlic;e Medlem af
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I"ro:iningsnewnet.

'finglysning af nnrv::-,;rende l"orlir, som servi tutfltii'tende paa :3]{01e·

lodden Matr. ilr. 111 IIundstrup By or, !:ioc;n vil være li t t·ol'eta~e. P[\i~tnlebe-

rettiget el' L"redningsn:'Nnat for ':'vendbor'g hmtsrandslcrcris.

Det f'l'cderle 'I!l'<ll forsYIlCs lIled en Kobberplude mod ~\,:,;rle, P~l:.t llVi 1-

ken Plade Ordet "l"l'edetll L;rdoligt 8\;8.1 inncr::lVer08.

O. \Janc;c .Tensen. {,hlefcldt -Luurvie;-Lehn.

Lam' Ltz uiel::on. L. ilvidtfeldt.

Ll,ø'det ~ilutt:;ct.

Predningssacen ~luttet.

. ...

,lensen.

I '
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den lo. Jmmar 1950. i
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FREDNINGSNÆVNET
POll

PYNS AMTS SYDLIGE PllEDNINGSKB.EDS
!aauenj n .Telefon (09) Z11693

5700 SVENDBORG. deø 21.9.1989

Joumalnr.:rrs. 289/1989

Nævnet har d.d. tilskrevet :

ryns amt,
.landskabsafdelingen,

Brbækvej 100

5220 Odense Sø.

• Vedr •. i.nr. 8-70-51-21(427)/1-84, beskærinq af fredet rilippatræ.

I

'.
•

I skrivelse af 8. september 1989 har landskabsafdelingen meddelt,
at et den 27. august 1937 fredet træ, som er modertræ til rilippa-
æblet/væltede i forbindelse med et stormvejr søndag, den 20. -
mandag, den 21. august 1989, således at træets rod delvis væltede op.
Landskabsafdelingen aftalte, for at redde træet, med konsulent Leo
Christiansen fra Bstifternes Haveselskab i Svendborg og ejeren af
ejendommen, hvorpå træet står, William Nielsen, at træet skulle rej-
ses op igen, samt at kronen skulle reduceres med 2/3. Landskabsafde-
lingen har søgt om fredningsnævnets efterfølgende godkendelse af de
udførte redningsforanstaltninger.

rredningsnævnet skal,under henvisning til naturfredningslovens § 34,

meddele,at man kan godkende de foretavne foranstaltninger. Man skal
dog for en ordens skyld bemærke, at mangår ud fra, at der for en sik-
kerheds skyld er taget podekviste af det gamle træ •

Nævnet har underrettet Egebjerg kommune m.fl., der inden 4 uger kan
indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

~~.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand
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