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Lokalitet: Canadi sk poppel træ på havneplad sen i Ærøskøbing

_ Kommune: Ærøskøbing

Sogn Ærøskøbing købstad ReO. nr.: 493-05-02
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Fredet Overenskomst 27/10-1949

Formål : Bevaring af træ.
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Indhold : Det på havnearealet i ÆrøskØbing stående canadiske poppel træ
fredes. Træet må ingensinde fældes, og der må ikke foretages
gravninger eller andre foranstaltninger, der kan føre til dets
ødelæggelse. Beskæring bortset fra almindelig vedligeholdelse
må kun foretages med fredningsnævnets godkendelse.
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REG N DTil f~pn~~gisteret
. FREDNINGSNÆVNET • "ril orientering ~.I

FOR setyrel.en /':1- --86"
FYNS AMTS SYDLIGE FB.BDNINGSKllE~dt8get\frednlno 5700 SVENDBORG, den 4/7 1986

Eaensevej 15 • Te1efoø (09) 2116 9~ _ 7 JUU \986 JournalOl.: f rs. 132/ 1986

MaN har d.d. tilskrevet fyns andels- Poderstofforretning,
5700 Svendborg, således:

Ved skrivelse af 29. april 1986 har De ansøgt fredningsnæv-
net om tilladelse til at opføre et lager i forbindelse med eksiste-
rende silo- og lasteanlæg på havnen i Ærøskøbing alt i overensstem-
melse med tegning nr. B.Ær-l~37.

Byggeriet v~ muligvis komme til at genere et canadisk poppel-
~ t2?-IO'/'llJljtræ, som er fredet i henhold til fredningsoverenskomst og i henHold-.

til hvilken påtaleretten tilkommer fredningsnævnet.
fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med fyns amtskommunes

fredningsafdeling, der i skrivelse af 19. juni 1986 har udtalt:" at
fredningsafdelingen har foretaget besigtigelse den 16. juni 1986.

Det ansøgte byggeri vil efter fredningsafdelingens opfattelse
i sig selv ikke true træets sundhedstilstand, omend man næppe kan
undgå helt at berøre de yderste dele af træets rodnet.

Det vil imidlertid formentlig give anledning til problemer at
placere en bygning så tæt på træet, at træets grene rækker ind over
bygningens tag, idet der erfaringsmæssigt vil kunne opstå ønsker om
beskæring uden at det er begrundet i hensynet til træet.

fredningsafdelingen finder derfor principalt, at bygningen
bør flyttes, således at ingen del af kronen rækker ind over bygningen.

Subsidiært finder fredningsafdelingen, at fredningsnævnet i
det mindste bør gøre ansøgeren opmærksom på, at denne selv må bære
ansvaret for eventuel nedfald af grene, og at man i henhold til fred-
ningen ikke vil være sindet at godkende beskæring af træet af hensyn
til faren for eventuel grennedfald på en kommende bygning."

I fredningsoverenskomsten vedrørende det canadiske poppeltræ
står der blandt andet: " ... således, at det ingensinde må fældes, og
således at der Ikke må foretages gravninger eller andre foranstalt-
ninger, der kan føre til dets ødelæggelse. Beskæring af træet, bortset

r- fra almindelig vedligeholdelse, må kun foretages med fredningsnævnets
godkendelse."
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Under henvisning til det af fredningsafdelingen anførte medde-
ler fredningsnævnet herved, at fredningsnævnet ikke vil modsætte sig
byggeriet. Det tilkendegives samtidig, at De ikke må forvente, at
fredningsnævnet vil godkende en ansøgning om beskæring af træet af
hensyn til en eventuel ny bygning, herunder hindring af grennedfald.
Det må derfor tilrådes, at bygningen flyttes længere bort fra træet.

Ved gravning af fundament skal De påse, at rodnettet ikke
beskadiges.

Nævnet har underrettet Ærøskøbing kommune, Fyns amtskommunes
fredningsafdeling ~fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 19. juli 2000

Journal nr.: Frs. 26/2000

Ærøskøbing kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Ved skrivelse af 19. april 2000 har kommunen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
at fælde en canadisk poppel på Ærøskøbing havn.

Ansøgningen er begrundet i risikoen for nedstyrtning af ældre grene.

Træet er fredet ved fredningsoverenskomst af 27. oktober 1949, hvorefter træet ikke må
fældes.

Ærøskøbing kommune har fået udført en træundersøgelse af træplejekonsulent Stefan
Rye, der har konkluderet, at træets levetid som sikkert træ langt er overskredet. Der fo-
religger herefter to forslag til behandling:

A. Træet kan stynes til ca. 1/3 højde og kroneomfang, hvorefter det vil udvikle en ny
vandriskrone- Denne vandriskrone skal stynes hvert 8.-10. år for at opretholde sik-
kerheden. Træet vil ikke længere ligne den gamle poppel på havnen.

B. Fældning af træet og genplantning af en ny canadisk poppel, der med tiden igen vil
give havnen karakter.

Kommunen har anbefalet løsning B.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 18. maj
2000 har udtalt:

"
Fyns Amt har besigtiget den Canadiske poppel på havnen i Ærøskøbing. Træet har i
kraft af sin fritstående placering udviklet sig til meget stort og markant træ, der i høj
grad præger den østlige del af havneområdet.

Træet skønnes at være op imod 100 år, hvilket er en høj alder for en poppel, og man
kan derfor forvente, at der opstår problemer med træets trivsel og sundhed.

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at

- der er begyndende råd i træets stamme. Hvor meget dette råd har bredt sig, er det u-
middelbart ikke muligt at konstatere, men det kan ikke udelukkes, at angrebet udgør
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en sikkerhedsrisiko.

træets krone er forsynet med wirestabilisering af ældre dato. Hvor længe denne wire
kan holde, er uvist, men i det øjeblik wiren springer, kan op imod 25 % af kronen
styrte ned,

- der i tidens løb er brækket flere store grene af træets krone, og der er foretaget en del
beskæring, formodentlig af døde og beskadigede grene. Når man ser på træets alder,
må man forvente, at denne proces vil fortsætte, og at færdsel omkring træet kan væ-
re forbundet med en vis risiko.

Træet står på et areal, der benyttes til rekreative formål med legeplads, bord og bænke,
og Fyns Amt finder, at dette kombineret med træets tilstand er særdeles uheldigt.

På dette grundlag kan Fyns Amt Anbefale, at der af sikkerhedsmæssige hensyn gives
tilladelse til at fælde træet.

Fyns Amt kan tilslutte sig Ærøskøbing kommunes plan om at plante en ny Canadisk
poppel på havnepladsen.

"

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse har i skrivelse af 29. maj 2000 erklæret sig enig i
amtets vurdering.

Fredningsnævnet skal udtale:.
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til fældning af den canadiske poppel på
betingelse af, at der sker genplantning af ny canadisk poppel. Fredningsnævnet har ved
afgørelsen lagt vægt på udtalelserne fra dels Fyns Amt, dels Statsskovdistriktet, hvorefter
fredningsnævnet lægger til grund, at der af sikkerhedsmæssige hensyn gives tilladelse til
fældning af træet på betingelse af genplantning af en ny canadisk poppel. Under disse
hensyn finder fredningsnævnet ikke, at det tilladte strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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