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Deklaration 19/6-1968

Formål Sikring af all~er.

Indhold All~erne .fredes således, at den nuværende træbevoksning bevares
og vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes. "Den lille alle"
fredes desuden således, ,at arealet mellem træbevoksningen bevares.
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Matr. nr. l a Kristiansdal Hovedgård
- 1 Dalum sogn

Frfflni na<:nævnet I

. !~'rj7 ...~/I.)
Odense A:ntsr!d.krtdJ

Anmelder:
K J E L D J E P S E N

LANDSRETSSAGFØRER
ODENSE

tt J.nr. 13.275 - kj/kb

•
Akt.: 1Ibb. '1•. :96

D E K L A R A T ION

tt

••

Undertegnede D a 1 u m k o m m u n e ved Dalum sogne-
råd som ejer af matr. nr. l ~ Kristiansdal Hovedgård 1 Dalum sogn,
bestemmer herved i tilslutning til skøde af 5. og 25. april 1961,
6. marts og 14. maj 1962 følgende:

Dalumgårds Alle som vist på vedhæftede skitse fredes,
således at den nuværende træbevoksning, hvorom henvises til ved-
hæftede planer I og II, bevares og vedligeholdes og i fornødent
omfang fornyes .

liDenlille alle" som vist på vedhæftede skitse fredes, så-
ledes at arealet mellem træbevoksningen bevares og således, at den
nuværende træbevoksning, hvorom henvises til vedhæftede planer III
og IV bevares og vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes.

Såfremt de strækninger af de to alleer, hvorpå der ikke
findes træer i øjeblikket, beplante s ved kommunens foranstaltning,
er disse beplantninger at anse som bestanddele af de fredede træ-
rækker.

Samtlige udgifter ved fredningen og ved det frededes ved-
ligeholdelse og fornyelse afholdes af Dalum kommune. Fredningsnæv-
net for Odense amtsrådskreds er berettiget til for kommunens reg-
ning at antage fornøden sagkyndig bistand til afgørelse af i hvil-
ket omfang hugst og eventuel fornyelse kan finde sted.

Påtaleberettiget er fru Kathrine Andersen, Dalumgård, og
fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds.



Deklarationen vil være at tinglyses med prioritet
forud for pante gæld . Med hensyn til servitutter og aYJdre byr-

der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

D a ' 1.J r . ::() g ri I; :' l ]i r u e n s B ø g e , den I q !i:, -I C) (, i
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Foranstående dekl~ration tiltr~nes.
FrPcir.1Po'mævnd M

, ,.~!l, .
Oatms€.> A.~.,~.~o~~ •

S.juli. 1968.
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) kr. Indført i dagbogen for
C(krise hE:l'rE:ds retskreds,
cien

t 7 AUG. 1968
LYST,
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
ODENSE AMTSRADSKREDS

REG. NR. 'T'?~/.
5000 Odense, den 21. juni 197":").
Journal nr. 502/67, Fredning 99

DOMHUSET, ALDANIGADE 28e! TELEFON 11 41 12 CE/EH

:

Nævnet har dags dato tilskrevet Stadsgartneren i Odense såle-
des:

"Deres j. nr. 95/1973.

I skrivelse af 14. marts 1973 har De foresL1.et at den fredede
Lille Alle ved Dalumgård fjernes, og at Odense kom.mune i stedet planter

"en ny alle i stedet under anvendelse af så store træer, at allevirkningen
opnås omgående."., :Predningslllanudvalget for :Fyns amt har den 15. maj 1973 udtal t:
"at man på baggrund af den foreliggende erklæring om træernes tilstand ikke
herfra skal udtale sig mod at den gamle alle ryddes i sin helhed mod at der

Man går ud fra, at de eksisterende fredningsbestewnelser vedrørende

istedet plantes nye alletræer af en sådan størrelse, at allevirkningen
opnås omgående.

"Dalumgårds lille all'e" i givet fald også vil være eældende for den nyplan-
tede alle."

Det fremgår af den om fredningen tinglyste deklaration, at såfremt
"~e strækninger af de to alleer, hvorpå der ikke findes tr::2eri øjeblikket

beplantes ved kommunens foranstaltning, er disse beplantninger at anse Gom
-....eJestand dele af de fredede 'træer. Det fremgår af planerne over de illLille

Alle" fredede trEer, at denne alle er meget ufuldstændig, idet dor mangler
adskillige træer.

Hævnet giver llerved den ansøgte tilladelse til at fælde samtlige
træer i Lille Alle på følgende vilkår:
l) Nyplantning skal 01(8 i forbindelse med fældningen eller senest 1/2 år

efter denne.
'led alllfDgf~(~lBon af de11 l1ye aJ.18 c..~nven.C:es sti. store træer, nt allevirknj n"·,:0

ormb.S med det Saml'TJ8. "



Hvilket herved meddeles.
P.N.V. {;f-
Edr~n

Det centrale fredningsregister,
Nyropsgade 22,
1602 København V
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\ ~J ~d hl ~k,.,,;t,a. ~.~...-~ . I~
Amenegide 7 III et/ic
1258 Københlvn K

T.lefon ••••
01-138838

OVERFREDNINGSNÆVNET

\'. -.:"J ( '\ ,.... tI

I , f ",1,,,,./

\1: ..\\ 0" ~ \;ij "f"i~II Vi'"
Advokat Johan Baade
Vestergade 19
5000 Odense

Dato: ll. december 1984

J., nr.: 2614 0/84

Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds har ved skrivel-
se af 29. marts 1984 afslået tilladelse til beskæring af nogle elmetræer på Da-
lumgård Alle, Odense.

Alleens træer er ved deklaration af 19. juni 1968, tinglyst den 17.
august 1968, pålagt fredningsbestemmelser, hvorefter træbevoksningen skal beva-

...... ----res, vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes.
l skrivelse af 26. april 1984 (j.nr. 600785) har De på vegne af Deres

klient, Lester Andersen, påklaget fredningsnævnets afslag til overfredningsnæv-
net. Som begrundelse for klagen har De anført, at træerne på grund af en man-
gelfuld udvikling må formodes at frembyde en fare for at vælte ind i Deres kli-
ents have, samt at træernes grene hænger ind over haven og tager en del lys fra
stuerne.

fyns amtskommune har ved skrivelse af 28. juni 1984 udtalt, at træerne
efter fredningsafdelingens vurdering må betragtes som sunde og uden tegn på
svækkelse som følge af sygdom eller alder. 19 beboere har ved underskriftsind-
samling over for fredningsnævnet udtalt, at de ønsker de gamle træer bevaret.

Over fredningsnævnet skal udtale:
Elmetræerne blev fredet i 1968 fordi man fandt dem bevaringsværdige på

trods af de eventuelle ulemper de måtte medføre for enkelte ejendomme.
Da elmetræerne ifølge det oplyste konstant vedligeholdes af stadsgart-

neren i Odense finder overfredningsnævnet ikke grundlag for at antage at træerne
frembyder en fare for Deres klient eller forbipasserende.

p§ den baggrund finder overfredningsnævnet ikke anledning til at ændre
frednJngsnævnets enstemmige afgørelse, der er truffet efter en besigtigelse af
alleen.
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Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.
I Bagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen
for Suzanne Tralle

fm.
t!øw.~..u tfJ~~

Anne-Marie Rasmussen
fm.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
_VNS AMTS NORDLIGE

fREDNINGSKREDS
MIDD[LF ART

TINGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 41 0057

MOO Mldddfart,den 29.marts 1984.

Journal nr. 119/1983
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Med 'skrivelser af 24.august og 13. september 1983 har De ansøgt nævnet
om tilladelse til at beskære nogle elmetræer på Dalumgårds Alle, idet De har
anført, at træernes grene hænger langt ind over Deres have og tager en del
lys fra Deres stuer på ejendommen Kielshusvej 18.

Alleens træer er ved deklaration af 19. juni 1968, tinglyst den 17.----august 1968, pålagt fredningsbestemmelser, hvorefter træbevoksningen skal
bevares, vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes, med påtaleret for
Kathrine Andersen, Dalumgård, og fredningsnævnet.

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det herunder
passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol.

Nævnet har modtaget en indsigelse fra 19 beboere i området mod fældning
af træerne. I indsigelsen hedder det blandt andet:

" Vi er en del naboer, der nyder synet af disse gamle træer og
fuglelivet i dem. Hertil kommer, at de virker som et fortrinligt
læhegn for huset som det fremgår af billedet ovenfor. Det
bemærkes, at træerne står ved husets nordside.
Træerne vedligeholdes konstant af stadsgartneren i Odense og er
således på ingen måde til fare eller gene for de mange mennesker,
der benytter stien. "

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Odense, har udtalt
sig imod en fældning af træerne.

Således foranlediget meddeles, at nævnet efter det foreliggende ikke
finder grundlag for at fravige de gældende bestemmelser efter frednings-
deklarationen, og at det ansøgte herefter ikke kan tages til følge.

Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens § 34 stk. 2
jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder, jfr. herom naturfrednings-
lovens § 58 stk. 3-7. Der henvises herom i det hele og om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb til vedlagte genpart af nævnets fremsendel-
sesskrivelse af dags dato med uddrag af naturfredningslovens §§ 13,34 og 58.

H.P.Pedersen

Lester Andersen
Kielshuvej 18
C.?E:; ... nrl......co C:\1



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 2. december 1998

Journal nr.: Frs. 35/98

Odense kommune
Park- og Vejafdelingen
Anlægs- og Driftskontoret
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C.

Ved flere skrivelser, senest skrivelse af 21. oktober 1998, har Odense kommune ansøgt

fredningsnævnet om tilladelse til at fælde og genplante træer i Dalumgårds Alle, Dalum,

Odense.

Dalumgårds Alle er fredet i henhold til deklaration af 19. juni 1968, hvor formålet er

sikring af træalleen, således at den nuværende træbevoksning skal bevares og vedlige~

holdes og i fornyet omfang fornyes. "Den lille alle" fredes derudover også, således at

arealet mellem træbevoksningen bevares.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Efter den seneste ansøgning anmoder kommunen om tilladelse til i den store alle at fælde

49 elm, 4 lind, 3 ahorn, 3 ask, 1 hestekastanie og l platantræ , iaH 61 træer. Begrundel-

sen er, at elmetræerne lider af elmesyge og er døende. De resterende træer ind mod par-

celhusene ønskes fældet, fordi man herefter vil foretage genplantning og derved opnå en

mere ensartet trærække.

I den lille alle ønskes fældet 9 elmetræer og 1 ahorntræ, ialt 10 træer. De træer, der

ønskes fældet, er nærmere vist på en vedlagt tegning.

Kommunen oplyser, at man vil genplante med nye, store lindetræer. Alle træerne har

størrelsen 25-30. De nye træer vil blive plantet, så deres placering passer med de tilba-
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geblevne træer. Der vil derudover blive genplantet, hvor der i dag er huller i alleen. En-

delig vil de gamle træstubbe blive rodfræset.

Fældning, rodfræsning og genplantning ønskes udført i efteråret og vinteren 1998/99.

Sagen har været fremsendt til Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt, der begge har anbefa-

let det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning og genpl~ntning i den store og

lille alle på Dalumgårds Alle, alt i overensstemmelse med den fremsendte skrivelse af 21.

oktober 1998 fra Odense kommune under henvisning til de vedlagte tegninger.

Fredningsnævnet finder det nødvendigt for at genskabe allekarakteren, at der ud over de

syge elmetræer, som det er nødvendigt at fælde, også foretages fældning af de i ansøg-j

ningen øvrige nævnte træer.

Tilladelsen er betinget af genplantning med store lindetræer - størrelse 25-30.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for

Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, 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~~f år efter. den er meddelt.
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