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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyns amt. 21~O.OO

Lokalitet: 24 træer på matr. nr. la øster Hæsinge by

Kommune: Få borg

Sogn :øster Hæsinge Reg. nr.: 431-11-02

Ejer :Offentlig
e Areale

Fredet :Overenskomst 12/12-1953
e

Formål :Bevaring af træer

Indhold :7 lindetræer, 10 elmetræer, 5 asketræer, l ahorntræ og l bøgetræ
stående på matr. nr. l~ øster Hæsinge by skal bevares. Træerne må
ingensinde fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde ud-
sættes for en behandling, der kan fØre til deres forringelse el-
ler ødelæggelse. Alm. vedligeholdelse må dog foretages .•
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Rtb. NK. -l,ro 13/3 -:ltf ,
r·Anmelder •

Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds •

Nyborg.

.'. Genpart.
Matr. nr. l ~, øster Hæsinge

by og sogn.

-Q_!_~-~-~-~-~-~-Q-~-~-~_.
Mellem undertegnede menighedsråd for øster Hæsinge sogn og fred-

ningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds er der enighed om en fredning
af en del på ejendommen matr. nr. l ~ af øster Hæsinge by og sogn vok-
sende træer.

Træerne, ialt 24, nemlig 7 lindetræer, lo elmetræer, 5 asketræer,
l aborntræ og l bøgetr~, hvis voksesteder er angivet på et landinspektør-
kort, der vedhæftes denne overenskomst, må herefter ingensinde fældes,
topskæree, undergraves eller ~å anden måde underkastes en behandling,
der kan føre til deres forringelse eller eftelæggelee. Ej heller må kap-
ning af større grene finde sted. Almindelig vedligeholdelse af tr~erne
må dog foretages, uden at fredningsnævnets godkendelse behøver at ind- '_
bentes.

Overenskomsten kan ved nævnets foranstaltning tinglyses på ejen-
dommen. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet.

Menighedsrådet for øster Hæsinge sogn, den 12/12 1953
sign. R. Ulrikkeholm.

fmd.

)

Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses Bom
servitutstiftende på matr. nr. l ~, øster Ræsinge by og sogn.

Kirkeministeriet, den 23. februar 1954.
P. M. V.

E. B.
sign. M. G. Petersen.

eksps.

Overenskomsten tiltrædes.
f_,.,(:1.: "'.."'::J:'.'""vnetfor Svendborg amtsrlj.dskreds.
~~yt.JOL·g deu13. marts 1954.

sign. i formandens frav~relse
som suppleant for denne: J. HvasB.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, Nyborg d. 26/3 1954.
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REG. NR. o 2 I Lt o. o o C

FREDNINGSNÆVNET
POR

PYNS AMTS SYDLIGE PREDNJNGSKREDS
EgtDSevej 15 • TelefoD (09) 21 1693

5700 SVENDBORG, den 1 (,.12 •B 8
Journal Dl.: F r s. 2 O9 / B 8

~I

Nævnet h"..
I I Cl .&.

øster Hæsinge menighedsråd,
v/formanden Birthe Bonde,
Hellebjergvej 6,
5600 Fåborg

I skrivelse af B. august 19BB henledte Fyns amtskommunes
landskabsafdeling fredningsnævnets opmærksomhed på, at land-

tt skabsafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening var blevet
tt gjort opmærksom på, at nogle fredede træer ved øster Hæsinge

præstegård var blevet fjernet. Træerne er fredet ved overens-
komst af 12. december 1953.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse på stedet og det
konstateredes her, at en del af træerne var blevet fjernet.

Samstemmende blev det oplyst på mødet, at træerne var blevet
fjernet, fordi det var nødvendigt, idet træerne var blevet gamle
og de sidste var blevet fældet for få dage siden, som en nødven-
dighed på grund af stormen .

• Det aftaltes herefter på mødet, at ejeren og Danmarks Naturfred-
ningsforening samt landskabsafdelingen skulle kortlægge hvilke
træer, der er fældet.

Fyns amtskommune har herefter i skrivelse af 17. november 19B8
meddelt, at følgende træer er fældet, idet numrene på kortet, som
er bilagt fredningsoverenskomsten, benyttes:
i, 2, 3, 5, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23 og 24.

På mødet tilkendegav såvel Danmarks Naturfredningsforening som
landskabsafdelingen, at de ikke havde bemærkninger til, at fred-

IvJ.,v.



Modtaget'
Skov- og NaturatyreIsen

1 9 DEC. 1988
ningsnævnet efterfølgende godkender fældningen.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at tage fældningen af træerne til efterretning, idet det må
lægges til grund, at træerne er fældet, fordi de er bl~vet for
gamle og ikke har kunnet modstå de forskellige storme. Afgørel-
sen er truffet i henhold til naturfredningslovens § 34.

I ~ fir:?~
Hans Chr. Poulsen

formand

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan
indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foran-
stående.•
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 8. juli 2004
Journal nr.: Frs. 2112004

Jens Ferdinand
Arreskovvej 15
5600 Faaborg

Ved brev af 28. marts 2004 har De forespurgt fredningsnævnet, hvorledes De skal forhol-
de Dem vedrørende fældning af fredede træer på ejendommen matr. nr. l-a øster Hæsinge
by, øster Hæsinge. De har bl.a. oplyst, at De er i gang med oprydning på grunden, og at
det bl.a. indebærer fældning af nogle døde elmetræer.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 19. maj 2004 har
udtalt:

"
Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse til fældning af fredede elmetræer
på matr. nr. l-a ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 12. december 1953. Iføl-
ge deklarationen må 24 træer ikke fældes, og de er alle nummereret på et ved-
lagt rids.

Fredningsnævnet har gennem årene behandlet flere sager om fældning af træer
på ejendommen. Fyns Amt har den 19. maj 2004 gennemgået ejendommen
sammen med ejeren. Vi konstaterede, at der i dag kun er 11 af de fredede træer
tilbage.

De tilbageværende træer er nr. 1, 2, 11, 12, 16, 17, 18 19, 22, 23 og 24. Træ
nr. 20 er blevet fældet for nylig, og jeg kan bekræfte, at der var tale om et ud-
gået, elmesygt træ, mens de øvrige er fældet af tidligere ejere. Elmetræerne nr.
12, 16, 17 og 18 er helt udgået pga elmesyge, og bør derfor fældes. Ejerne
ønsker endvidere at fælde træ nr. 11, som er en top tør ask. Jeg kunne ikke
konstatere, hvorfor træet er gået ud i toppen (ca. 1/3 af træets højde), men jeg
finder, at træet kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvorfor også dette træ bør fæl-
des.

"

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Brahetrolleborg menighedsråd,
der i brev af 22. april 2004 har udtalt, at menighedsrådet kan give sin fulde tilslutning til
forslag om at fælde de døde elmetræer og bevare de levende elmetræer.



" Side 2/2

Faaborg kommune har i brev af 5. april 2004 udtalt, de døde træer udgør en fare for de,
der færdes på ejendommen, hvorfor kommunen kan anbefale, at der sker fældning af træ-
erne.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde de døde og udgåede elmetræer:
numrene 12,16,17 og 18, jf. amtets brev, samt tilladelse til at fælde træ nr. 11, en toptør
ask, som skønnes at udgøre en sikkerhedsrisiko.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



