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Kommune: Ejby
Ejerlav: Husby by
Sogn: Husby

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato
dato

II 26/3-1947 5/11-1947
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l7.§.
171
182:
l~
2l.§;
2l.§.

e 2l,g

o
!

100
I

1:4000

Bemærkninger

FØlgende matr. nr. fredes og belægges
med servitut om forbud mod bebyggelse
og beplantning med høje træer uden
fredningsnævnets godkendelse.
Hele 112.
Del af l5a. Tidl. 15.
Del af l7.§..
Hele l7f• Tidl. l7.§..
Del af 182:.
Del af l~.
Del af 2la•
Hele 2l.§..Tidl. 2l.§:og 2l.§.•
Hele 2l,g..Tidl. 2l~ og 21Q•



Fredning Fyns amt. lo C05 ..0CJ

lokalitet: Træer ved Husby kirke

Kommune: Ejby

Sogn

.'_._._0"

'.'11111'"

Hås

~o
r.

Ejer

I Areal

Fredet

e
Formål

:Husby Reo. nr.: 429-07-01

y

(

"

:Offentlig

: FN 31/7-1972

:Bevaring af træer ved Husby kirke.

Indhold : De i Fredningsnævnets kendelse af 26/3-1947 og Overfredningsnævnets,
kendelse af 10/10-1947 fredede 9 elmetræer fældes,og i stedet fore-I
tages genplantning med ~getræer på det pågældende areal.
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()VERFR~DNINGSNIb:VlJEl'SK8NDELSESPR(Jl'0I(0L.

Aar 1947, den Ir).()kt"ber, afs' gde (;verfredningsn-.evnetpaa
Grundlag af skriftlig nJ mundtlic V,tering følgende

Kendelse
i Sueen Nr. 749/47 :_nganende Frednine 8f Husby Kirkes (,mgivtllser.

Den af FredningsncLlvnetfor Assens Amtsraadskreds den 26.
Marts 1947 afs'ute KenJelse, som in6en af ~jerne hul' paaanket, er
s:J.cJlydende:

"Ved Skrivelse af 8/6 1946 har Danmarks Naturfrednings-
forening beg'Dret FredninGssag rejst, sBuleues at Gmgivelserne ved
Husby Kirke blev sikret im~d enhver Flrm f0r Bebyg~else ng Be-
plantning af 'rI' ':leri større U:nf:;ng•

Det Terr,en, dL;r ønskes f {'eclet, er Dele af Matr. Nr. 15, 18a
19a, 17e, 21a, samt hele Matr.Nr. 21c, 21d, 21e og Ib, saaledes
S0m vist paa det S0m Bilag 2 fremlagte Rids.

Naturfredningsn~vnet for Assens Amtsraadskreds har ved Møuer
den 3/1CJ 1946 og 21. Februar 1947 fnrhBndlet med L"dsejerne,
der, blrtset fra Lensgreve Wedell, ikke frivilligt vil gliamed
til at lade lyse Fredningsservitut pUB de paagældende Areuler,
liges 1m N:.uvIJethar besigLiget Husby Kirke og det.Terræn, der ønskes
freuet.

~, ,

Lensgreve Wedell har under Forhandlingerne erklæret sig
villig til at Ilde de paa Kirke~aarden mod øst værende 9 Elmetræer
frede, libet~or har intet har at erindre imr,d, at der paal:egges Matr.
Nr. Ib Servitut 0m Fnrbud imod yderligere BebyggE?lse. De øvrige
Lodsejere har protesteret imnd Fredning og ønsker sig tilkendt
Erstatning, om hvis Størrelse de dog ikke har udtalt sig, for
saa vidt Sagen maatte bl've fremmet.

Ejeren af Matr.Nr. 21c og d, Graver Frede Larsen, der op-
lyser, at han har købt Ejendommen af Mekaniker Kaj Sørensen ifølge
utinglyst Skøde, har, for saa vidt F~rbud imnd Bebyggelse maa blive
givet, anmodet 0m Tilladelse til at udvide det paa den sydlige
Halvdel af Parcellerne værende Drivhus til en Størrelse af 15 x 11
Alen med en Højde af ca. 3 m ng Skomager Alfred Andersen, der er
Ejer af Matr.Nr. 21e, har under samne Fnrudsætning snm Graver
Larsen anrn,.,detnIDTilladelse til at bygge en Beboelsesejend0m
med Udhus paa Parcellen, af hvilken Bebyggelse Tegning er
fremlagt, idet han har oplyst, at det er Hensigten at bygge Huset
af røde Mursten 0g med rødt Tag.

Nævnet skal bemærke, at det ikke mener, at en Freqning i det
CJmfang som flreslaaet af Danmarks Naturfredningsf)rcning er nødvendig
idet det finder, at den Del af Matr.hr. 21a, der strækker sig fra
Sognevejen fra Husby Kirke m·)dVest til Husby, fra Skellet mellem
21a ng 21e og syd paa ikke bør inddrages under Fredningen, da der
liGger Bebyggelse paa Vejens n'rdlige Side, og Udsigten Snm Følge
deraf aller,_de er fnI'rin~et. Dernæst skal }l'Bvnetud tale, at et
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fuldstændigt Forbud imod Bebyggelse efter Nævnets Formening vil
medføre en større Erstatning, end det skønnes rimeligt under
Hensyn til Stedets Belieg~nhed og Skønhed og ogsaa under"
Hensyn til, at aller~de paa Matr.Nr. 19b og c umiddelbart øst
for Kirken er opført Bebyggelse, hvnrtil kommer, at Ejerne af
Matr.Nr. 21c, d og e (Parcellerne umiddelbart Vest for Kirken) har
Købt disse Parceller med Bebyggelse for øje, før Fredningssagen blev
rej st.

N':P.vnetbestemmer herefter,f:t de paa Kirkegaarden mod øst væ-r l rende 9 Elmetræer fredes, saaledes at de ikke maa fældes, beskæres
In t: eller beklippes uden Tilladelse fra Fredningsnuwnet eller fra en af

op ;;elle.. de Lte udpebet Sagkyndig, og}at Ejeren af M&tr.Nr. Ib ikke yderligere
maa bebygge denne Parcel, hVl)rhns han, for saa vidt det paa Ejen- ")
dommen værende Hus nedbrydes eller nedbrænder, fnrpligter sig til
at lade Tegninger og Planer for Jenopførelsen g~dkende af NatQrfred-
ningsnævnet. Ejeren af Matr.Nr. Ib og Kirken, Lensgreve Wedell,
har ikke paastaaet sig tilkendt Erståtning.

Ejeren af Matr.Nr. 15 GaDrdejer Anders Andersen maa ikke
uden Godkendelse af Fredningsn~vnet bebygge eller beplante med
høje Tr~er den sydligste Del af dette Matrikulsnummer, nemlig
den Del, der grænser imnd Sngnevejen Nord fnr Kirken, i
en Bredde af 50 m. Der tilægees ham en Erstatning, der under
Hensyn til, at det fredede Areal andrager ca. 7000 m2, ansættes
til 2C)0 Kr.

Ejeren af Matr.Nr. 18a GaardeJer Karl Ejner Møllegaard
Jensen·f0rpligtes til ikke at bebygge den sydvestligate Del af

,dette Matr.Nr., der i Øjeblikket henliGger som Have, uden at Te~
ninger .1g BeliGgenhed godkendes. Det fredede Areal, der afgr~nses
af Matr.Nr. 15 mod Vest og af SI1gnevejen mod Sydøst, nmfåtter den
sydligste Del af M~tr.Nr. med en Radius paa 50 m fra dets sydvest-
ligste Spids og har et Areal paa ca. 1200 m2• Der tillæ_,ges EjeL.l
~n Erstatning paa 50 Kr.

Ejeren af Matr.Nr. 17e og 19a'Gaardejer Laurits Larsen for-
pligtes til ikke at bebygge eller beplante mOd høje Træer den
vestligste Del af diGse 2 Matrilculsnumre uden Naturfredningsnævnets
Tilladelse. Det fredede Areal, der m-d Vest begrænses af Sognevejen
strækker sig fra Matr. Nr. 17e' s n'1Tdlige 8-rænse til et Punkt lC(J
m Syd f~r Kirkega9rdens sydøstligste Hjørne, idet det fredede
Aresls østlige AfgræEaing gaar 50 m Vest for nevnte Vej. Med Bemærk.
ning, at Arealet andra~er ca. lG.uOO m2, till~gces der Ejeren en
Erstatning paa 3(JUKr. , (Ejeren af MHtr.Nr. 21a Gaardejer August Rasmussen tilpligtes
til ikke at bebygge eller beplante ffip.dhøje Træer den Del af Matr.
Nr., der lig~er Syd f~r Kirke~aarden og Matr.Nr.ene 210, 2ld og
21e uden IJaturfredningsn'evnets Godkendelse. Det fredede Areals
sydlige AfGrænsning ',trækker sig ff~/Punkt ved S,')gnevejenluCJ m
Syd for Kirke~aardens sydvestlige Hjørne til et Punkt 85 m Syd for
Matr.Nr. 21e/8 sydvestlige Hjørne. Med Bemærkning, at det
fredede real andr'ac:,erCD. lCJ.()U() m2, till:-eggesder Ejeren en
Erstatning paa 3ClG Kr. Finansministeriet har ved Skrivelse



e;
I
!

l
I
l,
I

I
l
I
I

(

-3-
af 4/1u 1946 ff)rbeh'11dt sie; en Tel af Erstatningen snm Panthaver
i Matr.Nr. 21a for et BY0nine;sistandsætte1seslaan, stort til
Rest 318,56 Kr. Da Bygningerne paa ~atr.Nr. 21a ikke berøres af
Fredningen, vil hele ~rstatnin~en v~re at udrede til Ejeren.

Ejeren af Matr.Nr. 21c og "'Id Ringer ')g 3-raver ~'rEode Larsen
forpligtes til ikke at bJby~ge e11er beplunte m~d høje Tr~8r
uJen Natl.l.rfrednil16sll uvnets G )dkend81se. lhvnet meddel<Jr hum
Tillad'Jlse Lil Ilt udvide det paa E,jend 'm~l'"ns sydlige Del vær8nde
Dri vhus til en St<,rrel se' af 15 x 11 Alen i en Højde af co. 3m.
Under Hensyn l il, 8t ~jeren hur købt Grunden Sf)m By,;r;et\nmd, t il-
læG~es der ham "n ~;l'statninc p88 "5 JiJ Kr., iu(;t bemærkes, at det
fredede .\reo.l Gldl'Cl...;er 153') m;;'.

Ejeren af i,:atl'.lJr. 21e .jkIJm:.::Jer Alfred Andersen f lrpli6tes
til ikke at bebygge eller bcpLnte ,\reulet med høje 'rr:Bet
uden Nuturfrednin6sn Jvnets :}I)uken,j"'lse. Under Hensyn til den
umler Su:,::en fremlu,~te 'regning meddeler g'f)Vnet ham Tilladelse ti l.

at beby:!,se den pr'njekterr;Je I~,jend 'm paa Parcellen, d'lg s:JnlecJ.es
at f3ebYI~.,julsen læcgcs S8:1 langt m,d lhrd 30m muliet. Und~r Ilensyn
til, at Ejeren har købt P,H'c011en unm Byz..:;et',l'und, til1l.cg.;es c<.:r
ham en Erstatning puu 3(J'J Kr., iclt,t b"m.arkes, at det frede,te
Areal ut,dra:;er 1262 m2•

Paataleretten med Ihmsyn til de paalagte Servitu tter til-
kf)mmer Frednin,ssll vn, t f,)r Assens 'mtsr'g',ds',reds.

Undt:r [Jenvl::onlng til tJutufredningsl'wens § 19, Stk. 3, be-
mllI'kes, at nJ3rv:.erende KenJelse skal f ,rol f\~_:es fqr !;ve'rfredningsn!.-v
net, for saa vIdt anGaar ~rstRtningernes Jtørrelse. I

lJJerfrednin ,SDNDet helr f lr"ta Jet Besif:ti,~else den '.Juli
d.A.

Da uverfrednin:..;sL Lvnet kan til tI' cde (let i KendGlserl anf0rte,
vil denne vere bt st~Jfs8te.,',

\ ,

T h i b e s t e m m e s.
Den af Fredningsnf;vnct f'r Assens AmtsNl'l<lskreds den ')6. M"rt s

1947 afsa;;te Kendel se 'Jed 1"'lrende Fredning af Husby Kirkes (JmZivel se
stadf'cstes.

I Erstatning t ill'.eG.,cs uer 'io;:,rdejer And2rs Andersen 2!)() Kr.

11 Karl Ejner Mølle:-~9D~'d
Jensen 50 "

II Laurits Larsen
" August Rasmussen 3i)() "

Ilinger qg Graver Frede
Larsen 3()(; 11

Skqma6er Alfred Andersen 3(;u TI

ialt 1.450 Kr.
8rstatnincen udrcd s af Statskas~en ng Assens Amtsfond hver med
Halvdelen.

P()ul Andel'sen.
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for Fredningsnævnet for A e s o n El l\mtsraadskreds.
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~ Aar 1947 den 4GMartB blev i Sagen nngaacnde Fredning at Husby
~ Kirke og dens Omgivelser afsagt saalydende

K e n d e 1 B e;
l ~

:f Ved ~krivelse af 8/6 1946 har Danmarks llaturfredningsf'orening.. ..
begæret Fredningssag rejst, saaledes at Omgivelserne ved Husby Kirke blev
sikret imod enhver Form for Bebyggelse og Beplantning af Træer 1 større

,.lA omfang.
~

l"

I
t

Det Terræn. der ønskes fredet, er Del. af Metr. Nr. 15, 18~,1~
samt hele Matr. Nr.

~ 17!. 2l~,/2l~, 21~, 21~ og l~, saaledes som vist pas det som Bilag 2 frem-e, lagte Rids.
Naturfredningsnævnet for Assens Amtsrul':.dskredshar ved M:øder den

3/10 1946 og 27. Februur 1947 forhandlet med Lodsejerne, der, bortset fra
Lensgreve Wedell, ikke frivilligt vil gaa med til at lade lyse Frednings=
servitut paa de paagældende Arealer, ligesom Nævnet har besigtiget Husby
Kirke og det Terræn, der ønskes fredet.

Lensgreve Wedell har under Forhandlingerne erklæret sig villig
til at lade de paa Kirkegaarden mod Oet værende 9 3lmetræer frede, l1ge-
som han intet har at erindre imod, at der pa~lægges Matr. Nr. lb Servitut-
om Forbud imod yderligere Bebyggelse. De øvrige Lodsejere har protesteret l
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Protokollen for naturfrednings-
nævnet for Fyns Amts vestlige

del.

År 1972 den 3l.juli afsagdes i sag:
F. 177/1972: Fredede Træer ved Hus-

by Kirke,
sålydende: /K e n d e l s e:,/

\ - /

I skrivelse af 8. juni 1946 begærede Danmarks Naturfrednings-
forening Husby kirkes omgivelser fredede, og i en nf Fr~dningsnævnet
fur Ass8ns Amtsrådskreds den 26. marts 1947 afsagt keIld~lse, stadfæs-
te~ af Overfredningsnævnet den lo. oktober 1947, blev det bl. a. be-
stemt, at de på kirkegården mod øst værende 9 elmetræer fredes, såle-
des at de ikke må fældes, beskæres eller beklippes uden tilladelse fra
fredninesnævnet eller fra en af dette udpeget sagkyndig.

I tiden efter kendelsen har der flere gange været foretaget in-
.apektion af træerne, og den 14. maj 1960 blev der givet tilladelse til
fældning af et af træerne, på grund af dets dårlige tilstand.

Efter en henvendelse i skrivelse af 13. lo. 1970 fra Wedellsborg
skovbrug, indeholdende meddelelse om, at grenene på nogle af træerne
nu er blevet så store, at de er til gene for trafikken og for en del
af gravstederne, fulgt af skrivelse af 24/11 1970, hvori bl:a. blev
nævnt, at i hvert fald et af træerne syntes mindre sundt, afholdt næv-
net,:.,nu Fredningsnævnttt for Fyns Amts Vestlige Del, beeiBtigelse af træ-
erne den 14. dscember 1970, hvorunder der blev givet tilladelse til be-
skæring af de i skrivelsen af 13/10 1970 angivne grunde. U~dar denne be-
sigtigelse udtalte skovrideren under Wedellsborg, at ~ræ nr.' 2 fra syd
var 1 en sådan stand, at det næppe kan betegnes som farefrit, og at en
fjernel~e vil svække de øvrige træer, som er svage. ,

.'Sagen blev derefter forelagt Statens Skovtl1eyn på FYrl, hvorfra
i skrivelse af 12. jan. 1971 udtaltes, at træ nr. 2 fra syd ikke er
tare~rit, og at det for de resterende træer gælder, at de alle er udle-

,
i
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vedo Og må antAges at være rådne 1ndvandig. Der f'oroslåcG i skrivelosn
.,forakelliR;8 !oranatal tninger med hensyn til trMern~, men der konUude-

~·e. l, at tr,æerne 1kke bør b1b~holdes alene at hansyn til k~nd.16en.
Her~ft~r blev sogen forelagt Danmarks Natur!rednln6s!orening, der

1 skrivelee at 19. ~rts 1J71 udtalte, at den kunne tl1alutte sig de 10-
rollg~ende erklæringor, 0t:, at den henetill~de, at spørfsmålet om ophævol-
ee at kendeloen tat:ee op, også med honblik på 6D genplantnlng omkrlng
kirken til bevaring af stedets mi11ø.

Dette blev forelagt 'wedellaborg skovbrug, åer 1 akl'ivelse af l'.
juli 1971 tremsatte forslag om at dor plantes enkelte ege eller en 1111e
gruppe ep~e til erstatning tor de gamle elme.

Sagen o1)toges derofter til kundela~ på ot mede den 2. aug. 1971.
tt Nrovnet ~kel udtale, at det ~ft~r det oplysto um træernes tilatand,

og nævnets indtryk herAf linJer, at en fortsat oprethold~lse at den pågæl-
__ ende træbestnnd vil 1nde~re fare for trafikken på vejen øst for kirkegnr-
jan, og for de n·...rlig[<!~:nde;rraveteder pli denne.

Hertil kOliJ:Ii(;r, et trwnekken ved yderligere froldn1tlgvil blive brudt,
hvilket f1k"nne~1e.t medføre ol3.vel ff.!stetiskeBom toretlip,e ulemper. ~ævnet
finder endvidere, at kunne n.ntage tl1buddat frf! Wedellabol'g skovbrug uIn

gcnplantnlng.
Here.ftel'

,--_ ....__ .:, ...... ~,.;".
. ..--_..--_....._._--== - .'.-~-_ ..........

b e a t u m m e el
Den af Predninganrr.vnet den 26. u.arts 1947 afSBi~te, af OverfredningH-

n~vnet den lo. oktober 1947 stadf~stede ktindelse oondres, for øh vidt anghr
oprindelig 9 elmetræer øst fOl' :tIuabykirke uerh~n, at det tillndeo at fæl-
de de reaterEJDde trmer på betlnt'~e18e af, nt der af te l' oamråd med etatens

~ovti16yn på Fyn. at Wede1~sborg eods foretages genplantning med egetræ-
tlrr på det pågældende areal.

Peder .Flemløse Rich. Jensen

Olav Hansen.
fmd.

'UUskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Fyns A ts Vest-
lige Del, Assens, do 2/8 l 72
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