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FREDNINGSNÆVNET>

..



r-reaning i Fyns amt. 1"0~.OO

Lokalitet: 11 gamle elmetræer og l lindetræ i Store Rise præsteg9.rdshave

Kommune: Ærøskøbing

Sogn Rise Reg. nr.: 493-02-04

1: 25.000

Ejer Offentlig

I Areal

Fredet Overenskomst 31/7-1951

Formål Bevaring af træer.

Indhold 11 gamle elmetræer i præstegårdshavens nordligste hegn og l
lindetræ ved præstegårdens Østligste gavl fredes. De må her-
efter ingensinde fældøs eller topskæres, undergraves eller på
anden måde direkte eller indirekte udsættes for en behandling,
der kan føre til deres helt eller delvise Ødelæggelse. Nævnets
tilladelse indhentes ved kapning af større grene.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01668.00

Dispensationer i perioden: 19-06-1991



•

Modtaget I I R"EG.Nl \b 68 ,oG
Skov- og Naturstyrelsen "J

2 O JUNI 1991
FREDNINGSNÆVNET

fOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS

EBensevej 15 • Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG.den 19.6.1991

Journal nr": Fr s. 12 O/19 91 •
Nævnet har d.d. tilskrevet:
Fyns Amt,
Landskabsafdelingen,
0rbækvej 100,
5220 Odense S0.

Vedr.: J. nr. 8-70-53-4(493)/2-90, fældning af fredede elmetræer
i Rise præstegårds have, metro nr. 1 e St. Rise by, Rise.

På fredningsnævnets foranledning har landskabsafdelingen den 30.
april 1991 besigtiget ovennævnte ejendom og konstateret, at 11
elme er fældet.

På ejendommen er tinglyst en den 31. juli 1951 afsagt kendelse af
følgende indhold:

"
Da de 11 gamle træer, der vokser i det nordlige hegn
langs Rise præstegårds have samt et lindetræ ved præ-
stegårdens nordlige gavl, af nævnet findes at være af
stor skønhed og landskabelig betydning, og da menigheds-
rådet i realiteten er enig med nævnet om, at træerne bør
fredes, vil træerne være at frede. Træerne, de 11 elme-
træer i hegnet og det nævnte lindetræ, må herefter in-
gensinde fældes eller topskæres, undergraves eller på
anden måde direkte eller indirekte udsættes for en be-
handling, der kan føre til deres hele eller delvise øde-
læggelse.

Almindelig
foretages

forstmæssig beskæring af træerne vil kunne
uden nævnets tilladelse. medens sådan iøvrigt



mA indhentes, f.eks. ved kapning af større grene.
"

Ved skrivelse af 14. maj 1991 har landskabsafdelingen oplyst, at
sognepræst Bendt Skov-Nielsen har oplyst, at årsagen til fældnin-
gen var, at træerne var kraftigt angrebet og delvist gået ud på
grund af elmesyge. Træerne blev fældet ad flere omgange, idet man
håbede, at angrebet af elmesyge derved ville standse. Før det da-
værende menighedsråd besluttede at lade træerne fælde, havde en
forstkyndig (vistnok Odenses stadsgartner) besigtiget træerne og
udtalt sig herom. Provsten og Stiftsøvrigheden var forud under-
rettet om fældningen.

Det amtsrådsvalgte medlem af fredningsnævnet har uformelt afholdt
besigtigelse på stedet og møde med præstegårdsudvalgets formand
og sognepræsten. Han kunne konstatere, at der er et enkelt elme-
træ samt det fredede lindetr~, som står tilbage. Fældningen er
sket uden forudgående ansøgning, men er sandsynligvis sket i god
tro, da man forelagde spørgsmålet for Stiftsøvrigheden, uden at
dette henledte opmærksomheden på, at der skulle indhentes godken-
delse fra fredningsnævnet hertil. Da den oprindelige fredning i
væsentlig grad må have været motiveret ved det pompøse præg, som
samlingen af de store elmetræer frembød, findes fredningen af el-
metræerne i det hele at burde ophæves og aflyses af ejendommens
blad i tingbogen.

Da fældningen af træerne utvivlsomt har været en nødvendighed på
grund af angrebet af elmesyge, finder man ikke, at Fyns Amtsråd,
som tilsynsmyndighed, bør foretage politianmeldelse i sagen.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Ærøskøbing kommune,
Rise sogns menighedsråd m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Over fredningsnævnet, om foranstående.

li /) rt'
/,rTllt\ ((j r' r~...f6 , \,
Hans Chr. Poulsen
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