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Fredning i Fyn s amt. \070.00

Lokalitet: BØgetræer ved landevejen i nærheden af Kistrup skole.,-
Kommune: Fåborg

Sogn :øster Hæsinge

Ejer :Priva t'lAreal

Fredet : FN 20/12-194-6

Formål :Bevaring af træer

ReO. nr.: 431-11-01

ARIRESKOV Sø
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1:25.000

Indhold :De på ejendommen matr. nr. la Sollerupgård, på begge sider af
Fåborg - Odense landevej imellem Kistrup skole og Knabegården,
langs en slugt stående pøgetræer fredes, således at de ingensin-
de må fældes, eller på anden måde udsættes for en behandling,
der kan føre til deres ødelæggelse.
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REG. NR /0;0

UDSKRIFT
af

(NERFREDNINGtlN,E',lNBJSKENDELSESPRrJ10K JL.

Aar lSJ48 den 2(J.Marts afsagde (Jverfredningsn::cvnetpaa
Grundlag af skriftlig f)gmundtJ ig V'~terinr;følgende

K e n d e 1 s e
i 3agen Nr. 73(J46 vedr0rende Fredning af n'gle Bøgetræer paa
Ejend lmmen Matr.Nr. Id af ~f)llerupgaHrd, 0ster Hæsinge Sogn.

Den af Fredningsn~vnet for Svefidb0rg lmtsra3dskreds den
20.December 1946 afsa~te Kendelse er sualydende:

"Ved Skrivelse af 27 •.Iktlber 1946 anm'ldede Naturfrednings-
k"miteen for Fa3bf)r~ 0g 0megn ~m at f88 f"retb~et Fredning ~f en
Gruppe B"',~etr·ter,der staur langs en Slugt paa bE::L;be~lider ::lfF::J:.;b'rg
lJdenGe Landeve.ien meJ lernKistrllp SkIlle "g Gaarden "Knabetp.u.rden"paa
et Areal, der hører unjer SrJ1lerupgaurd, hv ~rh 's man anm1dtlde ,m i
Henhnld til Nbturfredningsllvens § 9 at faa f lr~løbig KenJelse om

dt faa standset Fældnin~en af Træerne, der aller~de var ~udbtlgyndt.
Fredning:::m:l'vnet~ F lrmand opnaaede ved telefnnisk Henvenuelse

til Ejeren af rrserne, G~ds~jer J. Faurskov Laursen, Faarevejle,
L8ngeland, Tilsa.n .'mik~e at ville fIretage yderligere Fældninger,
før Afgørelse fra NBvnet f 'relaa, 'I;!; der afh'lldtes derefter et
Møde paa Aastedet den l5.N~vembar, hv'rtil de interesserede Parter
vur indvurslet.

Ved Mødet bes~as de i S8gen 'mhandlede Træer, der befandtes
stuaenJe s,m f Iran anført pua et ~real, der er matrikuleret s 1m

M:Jtr.Nr. l~~SrJllerupguarJ, ~JSterliesinge tJr)gn,'g s'~m fand tes cJt
være af saa st r Skønhed rlgut sætte et suud~nt Præg pau hele det
pa cæld~nde TerrainnmrDade, at en FælJnind Jf dem vilde betyde an
v,.ensenl1jgFor.cingels2 f 'r l,dndskc.:.bet.Ejer,m af Tr,-eerne,G()ds~Jer
J. Faursknv LC:.iursenb')mærkede, at Ejelld"mmen vur vicieresolgt ved et
endnu ikke tin~lyst Skøde til Entreprenør Hansen, Linkenkærvej 40
Svendborg, men at hJn ved Salget h~vde f'rbeh'lldt sig de "mhandlede
Bøgetræer, f'~r hvis Fredning han f~rbehnldt sig Erstatning, fastsat
af Fredningsn~vnet.

Entreprenør Hansen, der var tilstede ved Mødet, bemærkede,
at han betragtede Sogen s'Imsig uvedk'1rnmende.

Det amtsvalgte Medlem af Fredningsnævnet, Sk,vrider Th.
Neergaard, Glorup, der delt8~er i Sagens PU8kenaelse, har efter at
huve f'retaget de f"rnødne Beregninger "g Maalinger beregnet Er-
statningen i en under Sdgen fremlagt Skrivelse til l5U8,81 Kr.

De 'lmhandlede TrEer vil herefter vere at frede m0d, at der
til G,dsejer J. Faursk'lv Laursen udredes en Erstatning paa 1508,81 Kr
der uJredes med HalvdeJ en eJf St<J.tskussen ~i.-s H<llvdelen af Amt~f()nJen.
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T h i b e s t e rom e s:
De paa Ejend0m~en Matr.Nr. la Sollerupgaard, øster H~3inge

:;)nQ;n, p8U begge Sider 3f J,Cln leve jen FaBborg-CJdense imelem Kis trup
Skole og "Knabeg8.urden" langs en Slu.gt sthaende Bøgetr.lJer fr"des,
si.w.ledes:.<tde in(sensinde rnCi~" LBlJes uden Samtykke af Frednings-
nJ)vnet. Kapning u.f Grene kr'lJverligeledes SdJOtykl;:e[lf Frednings-
nævnet, ng rr~erne ma~ ikke ved Gravnin~er eller pas anden ~~3de
udsættes for en Behandling, der kun føre til deres 0delEg~else.
Fnr FredniL1-;en betal es til G 1lh:le,i er J. Faurskov Lc:ursen, Faareve jle,
Langeland, en ~rstatning paa 15U8,81 Kr., der udredes med H~lvd81en
af Statskassen ng Halvdelen uf Amtsfonden.

Pa~talerJtten tilk0~mer Fredni~~~n~vnet fnr Svendborg
Amts rW..ldskreds."

uverfrednin5sn~vnet hdr den 1.Juli 1947 besigtiGet de 0m-
meldte Træer '6 f·)rhundlet med de i Sugen s~rligt interesserede
Parter. Herunder nplyste den nuværende Ejer af Ejendommen, Grnsse-
I'er Hans Muus, at ~rstatninf,en nu Gkal til falde ham. Dette er sener'E:
bekr:2ftet skl'iftligt af G'1dsejer Faurskl)v laursen.

Da (Jverfredningsn..evnet iøvri.;t kan til tr:Ede det i Frednings-
nJ)vnets Kendelse anf0rte, vil denne V:llrea t s tudf,cste lTJedden af
det fnrdnst~aende f0lgenJe Ændring.

T h i b e s t e ~ m e s;
Den af Fredningsn..evnet f~r Svendb,rg Amtsraadskreds den

20.December 1946 Hfsu~te KenJdlse vedr0rende Fredning af n'~le
Bøgetræer pas Bjendnmnen Mutr.Nr. la uf Sollerupgaard, øster Hæsinge
S0~n, stadfæstes med den af det f~runsta~~nde følgende Ændring.

I Erstatning udbetales der Gr'Gsercr Hans Muus, Sollerup-
~aard, ~ster Hcsinge S~gn, 1.508,81 Kr., hvilket Beløb udredes
af '.ltutskassen ofr Jvenl1.b0rg Amtsfnnd hver med Halvdelen.

I P.u.V.
P,)ul Andersen.
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Fremlagt 1 RredningsnæNnet for
Svendborg Amtsraadskreds den 20/12
1946.

o. Waage Jensen.
69/1946
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(afsagt den 20-12-1946)
Ved Skrivelse af 27. Oktober 1946 anmodede Naturfredningskomiteel

(4)m
for Faaborg og Omegq/at faa foretaget Fredning af en Gruppe Bøgetræer, der
staar langs en ~lugt paa begge Sider af Faaborg-Odense Landevejen mellem
Kistrup Skole og Gaarden "Knabegaal'den" paa et Areal, der hører under
Sollerupgaard, hvorhos man anmodeae om i Henhold til Naturfredningslovens
§ 9 at faa afsagt foreløbig Kendelse om at faa standset Fældningen af Træ-
erne, der allerede var paabegyndt.

Fredningsnævnets Formand opnaaede ved telefonisk Henvendelse til
Ejeren af Træerne, Goasejer J. Faurskov Laursen, Faarevejle, Langeland,
Tilsagn om ikke at ville foretage yderligere Fældninger, før Afgørelse
fra Nævnet forelaa, og der afholdtes derefter et Møde paa Aastedet den 15.
November, hvortil de interesserede Parter var indvarslet.

Ved Mødet besaas de i Sagen omhandlede Træer, der befandtes staa·
ende som foran anført paa et Areal, der er matrikulere t som Matr. Nr. l s

af -
Sollerupgaard, øster HUJsinge ::;ogn,og som fandtes at være/sas stor SkØh-
hed og at sætte et saadant Præg paa hele det paagældende Terrainomraade,
at en Fældning af dem vilde betyde en væsentlig Forringelse for Lundskabet
Ejeren af Træerne, Godsejer J. Faurskov Laursen bem~kede, at Ejendommen

• Det amtsvalgte Medlem af Fredningsn~vnet, Skovrider Th. Neergaard

var videresolgt ved et endnu ikk~ tinglyst Skøde til Entreprenør Hansen,
Linkenk~svej 40, Svendborg, men at han ved Salget havde forbeholdt sig de
omhandlede Bøgetræer, for hvis Fredning han forbeholdt sig Erstatning,
fastsat af Fredningsnævnet.

Entreprenør Hansen, der var tilstede ved Mødet, be~kede, at han
betragtede Sagen som sig uvedkommende •

Glorup, der deltage);'i Sagens Paakendelse, har efter at have foretaget de
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fOrnødne Beregninger og Maalinger beregnet Erstatningen i en under Sagen
fremlagt Skrivelse til 1508,81 Kr.

De omhandlede Træer vil herefter være at frede mod, at der til
GOdsejer J. Faurskov Laursen udredes en Erstatning paa 1508,81 Kr., der
udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.
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Thi bestemmes:
De paa Ejendommen Matr. Nr. l ~ Sollerupgaard, øster Hæsinge Sogn,

paa begge Sider af Landeve jen Faaborg-Odense imellem Kistrup Skole og "Knabe
gaardenll langs en Slugt staaende Bøgetræer fredes, saaledes at de ingensin~
de maa rældes uden Samtykke af Fredningsnævnet. Kapning af Grene kræver l~.
ledes Samtykke af Fredningsnævnet, og Træerne maa ikke ved Gravninger eller
paa anden Maade udsættes for en Behandling, der kan føre til deres Ødel~g-
gelse. For Fredningen betales Godsejer J. Faurskov Laursen, Faarevejle,
Langeland, en Erstatning paa 1508.81 Kr., der udredes med Halvdelen af
Statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.

Paataleretten tilkommer FreJningsnævnet for Svendborg Amtsraads=
kreds.

O. Waage Jensen.
s. Knudsen
IIAabylund."

Th. Neergaard.

-----00000-----

At'skrir'tens Higtighea bekræt"tes
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 SS 20

D~æ 2. november 1994
Journal nr.: f r s. 12/ 1994 .

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 9. februar 1994 har Statsskovdistriktet ansøgt om
tilladelse til at fælde et træ, placeret på matr. nr. l-a, Sol le-
rup by, øster Hæsinge.

Træet er i lighed med de øvrige bøgetræer langs slukten fredet i
henhold til fredningskendelse af 20. december 1946, hvoraf frem-
går, at bøgetræerne langs slukten er fredet, således at de ingen-
sinde må fældes uden samtykke fra fredningsnævnet, ligesom der
kræves tilladelse fra fredningsnævnet til kapning af grene.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet konstateredes det, at træ nr. 5 er temmelig beskadiget
Ilt måske på grund af lynnedslag, således at store flager af barken er

faldet af med derpå følgende kra~tige svampeangreb til følge.
Statsskovdistriktet oplyste, at der er risiko for, at træet ved
en storm kan vælte og vælte ind over den trafikerede Odense-Faa-
borg landevej.

Danmarks Naturfredningsforening og Fyns Amt har udtalt, at de ikke
har indvendinger mod, at træet fældes.

Fredningsnævnet skal udtale:
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