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Fredning Fyns amt. \5' \8,00

Lokalitet: To akacietræer ved Svanninge skole.

-- Kommune: Fåborg

Sogn Svanninge Reg. 'nr.: 431-09-02

Ejer Offentlig

•Areal

Fredet Overenskomst 27/2-1952
e

Formål :Bevaring af to akacietræer.

Indhold : Træerne må ingensinde fældes eller topskæres , undergraves eller
på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til deres
ødelæggelse.
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Udskrift

REG. NR. /:J-/J' ~!,.
/Y---S"I

af
forhandlingsprotokollen for fredninr'snævnet for SVENDBORG amt.

År 1951 d. 2.april holdt nævnet møde i Faaborg i anled-
ning af sagen.

.......................................................
Derefter foretoges kl. 15 1/4 i Svanninge :
14/1946. Spørgsmulet om fredning af to

akacietræer ved Svanninge skole
Nævnets formand,do~ner Keiser-Nielsen, det amtsvalgte med-

lem, gårdejer Keilgaard og det ko~unevalgte medlem, fragtmand David-
sen, var mødt.

For Svanninge kommune mødte sognerådsformand, tømrermester
Enemærke og førstelmrer Rasmussen.

Der blev indguet sålydende

O v e r e n s k o m s t

De to nå ejendommen matr.nr. 4 af Svanninge by og sogn ved
sognevejen stående akacietræer fredes. Træerne mu herefter inf,ensin-
de fældes, og de må ejheller ved topskæring, undergravning eller på
anden måde udsætteo for en behandling, der kan føre til deres ødelæg-
gelse.

Overenskomsten vil være at tinglyse på den fornævnte ejen-
dom.

Påtaleretten er hos fredningsnævnet.
For fredningen ydes ingen erstatning.

R.H. Enemærke. Rs. Davidsen. A. Keilgaard.
Keiser-Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
]'rednincsnævnet for Svendborf, amtsrE:tdskreds,

Nyborg den 27. februar 1952.
Kei ser-Ni elsen.
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Dato: 23. maj 2005
Journal nr.: Frs. 1212005

N. O. Nielsen
Brahesvej 11
Svanninge
5600 Faaborg

Ved brev modtaget den 14. februar 2005 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
• fældning af et akacitræ på ejendommen matr. nr. 4-a Svanninge by, Svanninge.

Træet er fredet ved tinglyst deklaration af 29. februara 1952.

På grund af frygt for stormfældning af træet har De anmodet om forstfaglig vurdering af
træets tilstand, og såfremt undersøgelsen underbygger Deres frygt, har De anmodet om til-
ladelse til fældning af træet.

Fyns Amt har i brev af 23. marts 2005 udtalt, at amtet har besigtiget træet og konstateret,
at der er udbredt råd i stammen. Da stammen samtidig er tveget, udgør træet en sikker-
hedsrisiko og bør derfor fældes.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af akacietræet, der efter det oplyste
udgør en sikkerhedsrisiko.

Freuningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt
til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, stk. 2.

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.

S. Raunholt
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