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DEKLARATIONER>



Fredning i Fyns amt. \ 185'.00

Lokalitet: Træer på matr. nr. 25f m.fl. Marienlunå Hovedgård

Kommune: Odense

Sogn :Fredens Reo. nr.: 461-03-02

Ejer

ti

Areal

:Privat

Fredet : Deklaration 26/11-1948
.. Deklaration 6/11-1956

formål :Bevaring af 12 store træer.

Indhold : 8 nærmere bestemte træer, 7 egetræer og l bøgetræ, fredes således,
at de ikke må fjernes eller beskæres for større grene uden fred-
ningsnævnets tilladelse. Der må ikke foretages udgravning eller
andet, som kan være til~hinder for træernes bevarelse.
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F R 2 D N I ~ J S D u ~ L A R A r I G N .

I anled~ing af at u~dert.gnede fub i~ant C. ['nner 2,m

ejer ef ejenJ,msen matr.nr. 25f ~Lrienlund h'ved~aard 19 Skibhuse-

ne under lJd8nSe klabstcJds j '.euer i FI'<;;aens s 'Sn, :~'nber.;;svej 18,
0dense, s 1m led i en udsty~nings- 0g bebY~~81se~pldn hi r irJGivet

--~ndra ~ende 'm tillaG.21se til ODh"8vels<;;af fred;:;h. 'vf )rpli,;te"1.Jen pa
• ejend'1m :en, har naturfredningsn.evnet fIJI' (Jdense antbr_ a ....skreds den

27'juli 1948 beslgti~2t flrhl1aene 06 vedtaget ikke at udtale sis
e'im ld cw6.rCl.-seuJ.et pc<.vilkår, i.:lt idl t 12 n 3r.;:.3re b<;;tegnede st 're tr ~er

I tilslutning hertil erklær3r jeg herved, at novnte 12
trEer, nemlig 7 3detr-er 's 5 Bø~et.eæer, S1m findes indtegnsd8 pd
vedhæft ede k )rt w",r ,ild tr. nr. ?5f, fredes, s~,ledes CLt .le ikke
ma fjernes eller beskJres flr større grene uden frednin~sn~vnets
tilladelse, ,'g at Qer i~{l\:e mG f ,yets.ues ud.:Sravnin~er sIler andet
s'm kun v:are ~il 1L1Jcr f'lr t~ ".~rnes bev::::r8IsJ.
I tilf~lde 2f eJdn~ ,m .ens udstykning vil n.f:rv~renJe freanin~sservitut
vere 3t nnt8re p~ de nye ~Etr.nr.e med haQ~yn til de af de l~ treer,
s'):n star Pi:-) 'lvert især åf disse matr.nr.r.e N::3rV2rende d.e~\la.eati',n tin;lyses på ejerens ae:: )stl1in6 f 'rud
f'H' pclnte2,...eld '6 .11;;::;dP&.taleret f,r ilsltu::cfr8c;.nil1.~sn t!v_let fr'Jr
"dense 3.JltS.L~1:~.v-skreds.e l.:ed hensyn til servi tu-ter "g byrder henvises til ejel1do:nmensbl3d i
-tiD.tsb,gen.

S&fremt fredsk'wsf lrpli.;teD .3n ikke lphæves, vil nærv'-"'rc:nde

leld 81'0. t i,n xunne aflyses m)1 f 'revi.:,ning af Jan dbru,;s ministeriets skri vel se
dess,qgaend<;;.

'Jdense, den -::6 'n'lvember 1948.
C. I['mner.
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