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Afgørelser - Reg. nr.: 00780.00

Fredningen vedrører: Espe Skovsgård Alle

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 30-01-1942

Fredningsnævnet 14-03-1951, 24-01-1941

Kendelser

Deklarationer
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Fredning i Fyns amt. 780.00

Lokalitet: All~ ved Espe Skovsgård
ti

Kommune: Ringe
Sogn Espe ReO. nr.: 473-01-01

LI'

1: 25.000

Ejer Privat

IAreal

Fredet Overenskomst 14/3-1951

Formål Bevaring af all~.

Indhold : Fredning af ca. 50 elme- og kastanietræer, således at træerne
ingensinde må fældes, topskæres, undergrave s eller på anden
måde udsættes direkte eller indirekte for en behandling, der
kan føre til deres ødelæggelse eller forringelse. De Danske
Statsbaner kan foretage klipning af grene, der efter stats-
banens skøn er til gene for banen og sikkerheden.
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Statsministeriet, København.

•
EKSTRAKT-
UJ)3inI}'T

a'L

»rotokollen tor tndD1ng ....næVl'lettor Snndborl amt81'Adekl'.dlll.--~ .. _ .... ----
AaI' 1951 den 14. art. tore"o, uarm.~ b.klØ1dt at foraaDden, 40ll-

.'1' (.1.er~N1elBeD, .~erld •• edl•• X'i1saar4 og laftdaretøaaøtarer
'inD Poul.en eagenl

••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
Deref'.r boldt næVQet lØd, :I. 'h,pta :I. anledning .t

101/1950. Sparsaa4l oa freun1nc at en all. ved
Ea,P41 $kOy.paN, tilh .....nd. pre»rie-
tf.Ø' Chr. HQJlDIl1 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~ bl.. 4.r.t~.r indg'-t al1rdend.

o y • r e D • k o m a 1 •_.... --------_._._--.~_..-...-...
JTopr1oteRu.u. HaIUMln • .isie O;.ikoyapar4. eOIl .~er .t eJeD-

40mauUl a.tr. ru". l ... ,p, OkOV6IgaaN. IiaPiI 80p. 1"or~l1i"er .1a oa
•• ner. 'Jfjr~ at 'Je1'1domm.~'tilat frede den pI. JUltr • .ar. 1 • ~'Dd.
all. b"U'lld. af 08. 50 ..1111... 06 ka.tfW1eu...r. _'l.'••• t v.-m.
1Bie~a1n4e al fæld.u, topakwre., un4.r&rav •• , ell.r ,l a ai4.

ud..tt •• dirokte ellar 1n.:11røktu for en behIW411D&,4el' Ir t.re
i11 4ere •• delWQa~ls. ellur forringel ••• MAtte d.t at henewn t1l

tr.el'D ••• ,idom e11$r andet VW'li nllJåv"ndl~tat torettti,W OIIbup1ua
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eller srea.ekapn1oi, skal deUe dOC kun kunne gRe.. e.t1el'forud 1nd-
bentet ud~ale18e fra etatens t11uynaferende med ae ir1vat •• ko". 1

tiVen<ibors wr.r\.

DO&torbøholdoe tor De Dunsk@Jte.t.&ban.r, at 41••• kø faretaie

ka9n1ng at crene, dal' etter ata1abanona akøD ør t11 ••no for banen
0& .:U:kerhedun ved overkørslen, be1'\inder t~.rnel •• at arene, der er
''11 ulellge for døD :fri. udsigt 114buneUnieo, tor: nUVIIZ"e.adeeller

tl"emUdiie l cQt11uger lal16'J banen eUer tor .,nltghed.n at' de yed
overkørslen anbra&1. lY8014nalør.

Denne overenakout v1l 'fUS at Ullgl)" •• aOIl avv11.u,\ pl _tr.
nr. l.at ~ap.~koya&a~rd.~$~.~0&n.

Pluleret 1ilkOJlllAer tr.chl1J1t;8till1Vt1.~ tor $vendbor, amurAdakreda.

J. l.. Jana.en. A. Hansen.

(eiser-tUde øu.

Ekøtrak*-udekr1ftenø rigtighed bekræftes.
~redningsnævnet tor Svendborg amtar4dekreda, Nyborg, den ?7/3 10~l.

A. Keila.ri.

B213360
Linje  
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REG.NR.?cfO

Udskrift

af
OVERFREDNINC1SNÆVNETS YENDELSE SPROTOYOL.

Aar 1942. nen 30.Januar. afsagde Overfredningsnævnet

paR nrundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s el

i SBeen Nr. 452/41 vedrørende Frednin~ af en til Espe SkovsgaRrd.

Espe. førende Alle.

Efter at der i Anledning af Ophævelse af Bevogtningen

ved Overkørsel Nr. 24 paa N~'bor~-F8I.i1hort:. ,Jernbane var truffet For-

anstaltninger til Ekspropriation vedrørende en Del af den ommeldte

All~ til Sikr-ing af den frie Over'sigt overensstemmende med de her-

om fastsatte Re~ler. har Ejeren af Alleen, Propr-ietær Rasmus tJan-

sen, i Skrivelse af 2.December 1%0 anholdt Fredningsn"l:vnet for

Svendborg AmtsraRdskr~ds om. at A~en. der bestaar af Elme- De
Kastanietræer, maa hlive fredet.

Fredningsnævnet ~Ar i denne Anledning ved en den 24.

JanUDr 1941 afsnet Kendelse udtalt. at den pasEældende Alle. uag-

tet den fremhyder landsh" elig Skønbed. dog ikke ses at va::re saa

værdifuld. at Fredning firries at burde gennemføroes. da en saadan

Fredning efter det oplyste v:ll medføre Udredelse af ret betydelige

Erstetningsbeløh til Det sydfyenske Jernbanesels~ab.

Denne Kendelse er af Proprietær Hansen ved Lendsretssagr~e

Mogens Møller, Odense. indanket for Ov~rfrednin~snævnet med paa-

stand, at den be~ærede Fredning af hele AlQeen mea nyde Fremme.

subsiåiært at den under 31Dtlcember 1941 stec'lfundne Ekspropriation

begrænses til kun at omfat.te enkelte Benerende Træ:tr.

overfredningsnævnet bar den l ().April 1941 ved et TTdvA19

besigtiget Alleen og dens omgivelser. Efter Anmodning fra Landsrets-

sagfører' Mogens MvJller irJdgik man paB nt stll1e Sat:.sn 1 Bero. for
et Mulighederne for en forligsmæsslg ordning med 3ern~aneselakahet

kunde undersøges.
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I Skrivelse af G.Oktober 1941 nar LandsretssaEføre~en

meddelt. at en saadan forligsmæssie;, ordninB map anses for udelUk-

ket.

Selvom der efter Overfrerlnlngsnævnets opfettelse ikke

vilde tilkomme Det sydfynske Jernraneselsv.a~ nogen Erstatning i

Anlodning af Aieens Fredning. man man dOe holde for. at den nel

af Alleen. dtH' af [Tensyn til Tilveje\'ringelsen ef fornævnte

sigtsarealer vil være at fælde. iolt 11 Træer. ikke er af saa

væsentlig Betydn1nt= for Almen'oeden. at Fredning bør gennemføres.

naar Hensyn t8€;eS til ne Udgifter verlrørende Sikrlngsforanstalt-

nlnger lT'ed :1ens~n til Jernbaneoversk:zrineen. som en Fredning vil

P.o.v.

foraarsage •

T n i b El S t e m m El SI

Den a f Propl1·etær RF.lsmus l.lansen fremsa tie T3egærlng om !

Fredning af en til Espe Skovs~aard. Espe. r"'rende f\llå kan lkJHl

tae:6s til FC't1b8.

Fred~rik V.Petersen.



'e

FREDNINGSNÆVNET>

•



U lJ J K TI. I F T
aI

Forhandling3 protokollen for .l!'redldn[;snu.-vnet for 3vendbor[j Amtsraadsl~reds.

Aar 1941 den 24. Januar Kl. 2}2 holdt Fredningsn~vnet

for 3vendborg AmtsraadskreJs l:il~Jllepaa den Gaanle;jeJ' Hs. IIailsen

tilhørende .8jendom l!~::ltr. 11r. lo. m.fi. Espe JkOVG[;a.lrd, Espe Jogn.

Ilc-vnetl:i l.Jedlemmer: .c'orrnanden DOlfl::lerO. i'laage Jensen, Greve Cllr.

AhleIeldt-Laurvig-Lehn oG L<t;rer Joh::>. Rasmussen var til Stede.

Der i'oret08es:

1/1941. ~ehandlin~en af 3porgsmaalet

om ~redning af den paa ovennwvnte ~jcn-

dom staaende All~, hvilken All~ ved dn

den :5 • .uecember 1940 afhold t .l!'orre tning

er ekspropriere t i Henhold til Lov

Nr. 28 af l. ~ebruar 1930.

~,:ed to .,;temlller mod een afsagd=s derefter saalydende

K e n d e l s e :

Uagte t den paag.ddende Alle frembyder landskabelig ~køn-

hed, ses Jen do~ ikke ~t vwre sau vwrdifuld, at en FreJning findes

at burde gemleldf0rel:i, L1aen Sc.luJan I!'redning efter det oplyste: vil

medføre lJdredelse af ret betydelige Brstatnin,.;sbeløb til lJet syJ-

i'yem,ke J ernbuneselska b.

~ 11 i e r a g t e s

Den beg:xrte Fredning vil ikke kunne fremmes.

Jagen sluttet, idet Andrageren blev gjort bekendt med

Adgang til ~nke.

o. ':Iaage Jensen Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

J. ItlJ.smussen
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