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Fredning i Fyn s amt. 1~8~.ol

Lokalitet:

-Kommune:

Skt. Klemens Kilde

Odense
Sogn Stenløse Reo. nr.: 461-27-03

"

Ejer

~real

Fredet•
Formål

'I

,I
Indhold

Privat

ca. 400 m2

Deklaration 5/10-1966

Bevaring af kilde og nærmeste omgivelser.

Arealet må ikke bebygges eller yderligere beplantes. Der må ikke
på arealet anbringes transformerstation, master eller opsættes
skure, boder eller vogna til beboelse eller opbevaring af red-
skaber. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den bestå-
ende tilstand.
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REG. NR. /"9

FOTOKOPI UDFÆRDIGET AF
O Ot N S E BY R El S 3. A F D.

IJt II 'I

Stempeltri.

1167 24 JMt \951
DeklaratiOJ1.

Etter aftale med Nationalmuseet erklarer Stenlø.e .ogn. me-
n1lhed.rld lom ejer at aatr. nr. 2-a StenlØle by ol .ogn, .11 her-
ved tndforstAet ••d at den lod at ejendommen, hvorpl den stensat-
te Sot. Klemens Kilde llgaer, frede. ror at likre adgangen til Ol
bevarelsen ar kilden ol de kildepladsen omsivende traer.

Fredningen har tølgende omtanll
Arealet må ikke bebygge. eller yderligere beplante •• Der ~

ikke pl arealet anbringe. transformator.tationer, master eller op-
••tte•• kure, boder eller vogne til beboe1.e eller opbt.aring at
red.kaber. Der al i det hele ikke roretage • .ndringer 1 d.n nu be-
st'ende til.tand.

Om lodden. beliggenhed, kilden og d. omsivende traer, henvi-
.es til vedhættede rids. Det bemærke. at skellet mod matr. nr. 10
h Svenstrup by tor tiden er under be'1gt1gelse. Fredningen skal om-
tatte den plgældend. lod af metro nr. 2-a .llede. lom denne vil
fremtræde etter endt ske1ber1gtigelse, ax Jrr. rid.et.

For tredningen kræves ingen erltatninl.
lærværende deklaration kan tins1y.e. pi matr. nr. 2-1 Steniø.e /

by og 10gn, dog uden udgift tor de kirk.lige mJDd1gheder.
Med hensyn til de ejendommen nu plhvilende panten.ttelser, ser-

vitutter Ol andre byrder henvise. til ejendommens blad i tinebogen.,~
Pltale~rettiset er Rationalmuleet og Fredninglnavnet tor Oden-

le amt.rld.kredl, hver for Iii'

Stenl"lt, den ~'. {ii,l,((~ ~
;C~ ~u..:f4.d/~:

/b\It11/>/, /
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FR EDNJNGSKREDS

Domhuset, Albanigade 28
5000 Odense C, Tlf. 09 II 47 12

~,..' /iii ~~tbfI<~~,
/P~j,/'1I;

~ ~nse, den 9. marts

,
I<l:b. Nit1987.

Frs.J.nr. 162 - 1986
jfr. 13 - 1987.

Ved en skrivelse af 4. februar 1987 har Fyns Amtskommune, frednings-
afdelingen, meddelt, at der i strid med deklaration om fredning af
5. oktober 1966, tinglyst 24. januar 1967, ved Set. Klemens Kilde
på matr. nr. 2 a Stenløse by, Stenløse, er blevet fældet 3 elme.
Samtidig anbefaler amtskommunen,at der meddeles en lovliggørende
dispensation til fældningen på betingelse af, at 2 nyplantede ege
og 2 nyplantede bøge bevares og vedligeholdes.
Der foreligger i forbindelse med sagen udtalelser fra Stenløse
menighedsråd, som ejer grunden, og fra skovfoged P. Hvenegaard,
Skovdyrkerforeningen Fyn Nord, hvoraf fremgår, at elmene blev
fældet i 1985 og 1986, fordi de var angrebet af elmesyge.
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, har henholdt sig til
udtalelsen fra amtskommunen og har herved forudsat, at de ny-
plantede træer erstatter og er plantet stort set samme sted
som de fældede træer.
Graveren ved Stenløse kirke, Georg Ellegård Christensen har
telefonisk over for nævnet bekræftet, at de nye træer er plantet
omtrent samme sted som de fældede træer.
Under hensyn til at de fældede elme var angrebet af elmesyge og nye
træer er blevet plantet omtrent, hvor de fældede træer stod,
meddeles i medfør af NaturfredAingslovens § 34 stk.l, dispensation
til, at de 3 elme blev fældet, dog på betingelse af, at de nye
træer - 2 ege og 2 bøge - bevares og vedligeholdes.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34 og
§ 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfred-
ningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden
ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af nævnets
fremsendelsesskrivelse af dags dat meduddrag af Naturfrednings-
lovens § 13, § 34 og § 58.

Stenløse menighedsråd v/Inge
Klaus Berntsensvej 32 D,
5260 Odense S.
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REG. NK. \ <3S9 ,o \
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NORDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

5000 Odense, den 27/4 1992

Journal nr. frs. 8-92

DOMHUSET, ALBANIOADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 21. januar 1992 har De på vegne Stenløse
Menighedsråd ansøgt om tilladelse til på matr.nr. 2a Stenløse
by, Stenløse, ved Set. Klemens Kilde at fælde et udgået træ.

I en skrivelse af 26. marts 1992 har Fyns Amt meddelt, at
træet er en poppel, og at det uden tvivl er gået ud, efter
at menighedsrådet i strid med fredningskendelse af 5. oktober
1966 har foretaget en kraftig beskæring af træet.

'Menighedsrådet har i en skrivelse af17. marts redegjort for
beskæringen.
Fyns Amt, landskabsafdelingen har i skrivelse af26. marts
1992 meddelt ingen indvendinger at have imod at de døde rester
af poplen nu fjernes.

Telefonisk har Fyns Amt meddelt, at tilladelsen bør betinges
af, at der i stedet plantes et egetræ.
Fyns Amt, landskabsafdelingen, har desuden i skrivelsen af
26. marts 1992 udtalt, at det er særdeles kritisabelt at
menighedsrådet uden tilladelse har ladet poplen beskære. Der
er herved henvist til, at menighedsrådet ikke kan være uvidende
om fredningens omfang, idet nævnet en gang tidligere ved
afgørelsen af 9. marts 1987 har truffet afgørelse i en sag,
hvor menighedsrådet havde tilsidesat fredningskendelsen
(jfr. 162-1986).

NÆVNET SKAL UDTALE:
I medfør af naturfredningslovens § 34, stk.l, meddeles dis-
pensation fra fredningskendelsen af 5.oktober 1966 til fjernelse
af det udgåede træ på betingelse af, at der i stedet for
plantes et egetræ.
Nævnet tilslutter sig, at det på baggrund af afgørelsen af 9.
marts 1987 må anses for særdeles kritisabelt, at det nu ud-
gåede træ blev beskåret uden forud indhentet godkendelse fra
nævnet.

Til underretning sendes en kopi af nærværende afgørelse til
Fyns Stiftsøvrighed.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens §34, stk.2
§ 13 stk.log § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. ind-
bringes for Overfredningsnævnet. Herom og om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med
uddrag af Naturfredningslovens § 13, stk.l, § 34, stk.2 og
§ 58.
Chr. Sie s
formand
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