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- Afgørelse af 9/8-1991 (nævn 173/91) - tilladelse til fældning
af elmetræ idet træet udgør en sikkerhedsrisiko .
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MATRI KE L FO RTEG N E L S E

(ajour pr. 21/7 19 s8 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2 ~ LUVl&.by (6y l L~V\~e.. t

Gældende matrikulært kortbilag: -o
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Se også REG. NR.:



Fredning i Fyns amt. ~ o B .00

Lokalitet: Matr. nr. ~ Lundby

e Kommune: Svendborg
Sogn Landet Reo. n~: 479-09-01
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1:25.000

Ejer

I Areal

Fredet

e

:Privat

Forlig 21/7-1938

Formål : Bevaring af elmetræ.

Indhold : Det på matr. nr. # Lundby på hjørnet af landevejen og vejen
til Strammelse stående elmetræ fredes,således at træet ingen-
sinde må fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde
udsættes direkte eller~indirekte for en behandling, der kan
føre til dets ødelæggelse eller forringelse.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1938 den 2l.Juli Kl.l~~ holdt Naturfredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds Møde paa Dyrlæge Peter Petersens Bopæl
Matr.Nr.2a Lundby By, Landet Sogn.

Til Stede var Formanden Dommer O.Waage Jensen, Greve Chr.
Ahlefeldt Laurvig Lehn og den af Kommunen valgte Suppleant for

•det ordin~re kommunevalgte Medlem Gaardejer Rasmus Hansen.
Der foretoges:
Nr. 11/1938 Behandling af Spørgsmaalet om

Fredning af et Elmetræ paa fornævnte
Ejendom.

Mødt var Dyrlæge Petersen og Pastor Nielsen som Repræsen-
tant for Naturfredningsforeningen.

Der blev indgaaet følgende Forlig:
Det paa Dyrlæge Peter Petersens Ejendom Matr.Nr.2a Lundby By,

Landet Sogn, paa Hjørnet af Landevejen og Vejen til StrammeIse By,
staaende Elmetræ fredes saaledes, at Træet ingensinde maa f~ldes,
topskæres, undergraves eller paa anden Maade udsættes direkte
eller indirekte for en Behandling, der kan føre til dets 0de-
læggelse eller Forringelse.

Paataleberettiget er Naturfredningsnævnet for Svendborg Amts-
raadskreds.

Det findes ikke nødvendigt at foretage særlig Afmærkning af
Træet.

Tinglysning af nærværende Forlig kan finde Sted.
Sagen sluttet.

P.Petersen Ahlefeldt Laurvig Lehn RaslDus Hansen
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FREONINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Eg~ns~v~j 15 . T~lefon (09) 211693

Modtaget I
SlCOY-og Naturatyrelsen

1 2 AUG.19!1
J REG.NR. Ob08,oo

5700 SVENDBORG,den 9. B .1991

Journal nr.: Frs. 173/1991
Nævnet har d.d. tilskrevet:
A. Christophersen,
Skovballevej 10,
5700 Svendborg

De har overfor fredningsnævnet anmodet om tilladelse til at fælde
et fredet elmetræ på ejendommen matr. nr. 2 ~ Lundby by, Landet,
idet De er bange for, at træet er så råddent, at det udgør en
sikkerhedsrisiko.

Træet er fredet ved forlig, tinglyst den 13. august 1938.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelse fra Fyns Amtskommunes
landskabsafdeling, der i skrivelse af 15. juli 1991 har udtalt:
"

•e
•

Landskabsafdelingen har besigtiget træet den 12. juli 1991 og
konstateret, at træet er under stærkt fremadskridende forfald.
Toppen er væk og bortset fra 2 grene lever træet sikkert af en
række vandrispuder, som holder sammen på en formodentlig rådden
kerne.
Da træet er placeret ved 2 offentlige veje, og da træet hælder ud
over vejkrydset, udgør træet uden al tvivl en sikkerhedsrisiko .
På denne baggrund kan landskabsafdelingen anbefale, at træet fæl-
des.

II

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut- -tet at meddelelse tilladelse i henhold til naturfredningslovens
11 fældning af det fredede elmetræ, idet fredningsnævnet kan

tiltræde, at træet udgør en sikkerhedsrisiko.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse,
Amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan

Fyns
ind-

Miljøministeriet
Skov- og Natw'Styrelsen
J.nr. SN 1;L\lj-=r- ~ l
Akt. nr. ?-~ Bil.
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bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranståen-
de.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 5B, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Hans Chr. Poulsen
formand
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FYNSÅM'l'
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 27. maj 1999

Journal nr.: Frs. 6/99

A. Christophersen
Den Gamle Skole
Skovballevej 10, Tåsinge
5700 Svendborg
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•
Ved skrivelse af 4. februar 1999 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at fælde
et fredet elmetræ på ejendommen matr. nr. 2-a Lundby by, Landet. De har henvist til, at
fredningsnævnet for nogle år siden har givet tilladelse hertil, men fældningen er ikke sket
inden tidsfristens udløb.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der i skrivelse af
22. februar 1999 bl.a. har udtalt:

"
Træet står i fortovet og hælder ud mod kørebanen. Træet vil det pågæl-
dende sted - mellem fortov og kørebane - ikke udgøre noget betydeligt
biologisk aktiv, og det har med topkapningen mistet sin karakter og
skønhed. Træet hælder kraftigt mod kørebanen, og det vurderes, at det
kan udgøre en sikkerhedsrisiko, som dog på den anden side ikke vurderes
overhængende. Derfor skal Fyns Statsskovdistrikt anbefale, at træet til-
lades fældet.

"

Fyns Amt har i skrivelse af 25. februar 1999 udtalt, at amtet kan anbefale, at træet fæl-
des.

Svendborg kommune har i skrivelse af 29. april 1999 udtalt, at kommunen ikke,har be-
mærkninger til, at træet fældes.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af det ansøgte elmetræ, idet
fredningsnævnet lægger til grund, at træet udgør en sikkerhedsrisiko.

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
fredningsnævnetMilp· 'dQ~~.gltnm1Eitfg.til Naturklagenævnet.

J.nr. SN 1996 - / lv III? -O CJ o I
3 1 !~jA.l 1999

Akt. nr. / {; 6-
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KI:Hypfri<;tener 4 ll9"er fra den dap'_afp'ørelsen er meddelt den kla!!eberettil:rede.0- --- 40..1' 4.;;1~ ~ - __

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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