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Fredning i Fyn s amt. 2752.00

Lokalitet: Ma tr. nr. 32 Aasum

• Kommune: Odense
Sogn Aasum Reo. nr.: 461-30-02

Ejer Privat

:Areal

Deklaration 8/1-1962Fredet

e
Formål langs Odense oBevaring af træbevoksning A.

Indhold Den på ejendommen langs Odense Å værende træbevoksning skal
stedse opretholdes og vedligeholdes og må ikke direkte eller
indirekte udsættes for en behandling, der kan fØre til dens
ødelæggelse eller forringelse.
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e) .'hl.lll nr. 32 ÅaUII ÅtBe1der: ~
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br Ol sogn. O...........

Stempel- 0l geb,rtri 1
.dfør at 3.2 1 lO'f'bq.
nr. 194 at 1616 1961.

D • t l a r a t 1011 •~~~--~-------~~~------

,

VndertegDlde ejer at e jendoaaen matr. nr. 32 ÅaWl bl og BOP,

ka~t_ger ~nuel Petersen, er in~let på at plIægge nevnte
ejendom tølgende forpligtelser:

Den pie jendoDnen matr. nr. 32 lsUD1 b1 og sogn langs Odense ,
.ærende trebevoksning skal opretholdes og vedligeholdes og .l ikte

direkte eller indirekte udsættes tor en behandlin~, der kan tør.
til dens ødelæggelse eller forringrlee.

B.~.rende deklaration tingllse. pl ejendommen aatr. nr. 32
Ås_ bl og sogn, idet der med hensyn til e jendoRDen plh.11ende
pantehelt-lser Qg servitutter henvises til ejendommens blad 1

tingbogen.
Pltaleret tilt~er trednlngan.YDet tor Oden •• amterldskrede.
Åaum, den ~ januar 19M.
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Indført i dagbogen for ~tt(>D for KertejJ1WcII købstad m•• :
den 11 JMt 1962 ~ b l
LYlt. tingbog: Bd. 1$ bi. SI :Akt: Skab., m..
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

REG. NR.!) 759- .00

Dm~7. januar 1993
Journal nr.: F r s. 3 7 a / 199 2

SCAN-AD Reklamebureåu A/S
Christiansgade 70
5000 Odense C

Ved skrivelse af 7. oktober 1992 har De anmodet fredningsnævnet
om fældning af et flækket træ, stående på ejendommen Christians-
gade 70, Odense C., ned mod Odense A.

Det fremgår af sagen, at halvdelen af træet er faldet ned over
Deres cykelskur.

Træet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende
fredning af Odense A.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra landskabsafdelin-
gen, der efter at have foretaget besigtigelse i sagen har oplyst,
at træet står 1 m fra åen, og at landskabsafdelingens repræsen-
tant har konstateret, at træet udgør en sikkerhedsrisiko, hvorfor
det anbefales, at fældes snarest.

Endvidere
gartnerens
indforstået

har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra
afdeling i Odense kommune, der har udtalt, at
med fældning af træet.

stads-
man er

Fredningsnævnet bekræfter herved den telefoniske tilladelse til
fældning af træet. Tilladelsen er meddelt i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 50 og er meddelt telefonisk, fordi det er



blevet oplyst, at træet udgør en sikkerhedsrisiko.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Lars Ryhave
formand
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