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Fredning ; Fyn s amt. IttLt0.00

Lokalitet: Lindved MØlle

Kommune: Odense

Sogn Stenløse Reo. nr.: 461-27-01

Ejer,Areal

Fredet

e
Formål

Indhold

Privat

FN 29/12-1950

Sikring af mølledam og alle.

MØlledammen med omgivende træer samt kastanieall~en langs
Lindved Å syd for mølledammen fredes, således at denne del
af dammen skal bevares i dens nuværende tilstand og stadig
holdes omgivet af træbevoksning. Bevoksningen vedlig~holdes
af ejeren af Lindvedgård,og fornyelse af træer sker med løv-
træer, dog ikke elmetræer.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredninr,snævnet for Odense amt.

K e n d e l s e. af 29.December 1950.

I skrivelse af l. november 1950 har ejeren af Lindvedgård
matr.nr. l ~ m.fl.af Lindved hovedgård, Stenløse sogn, proprietær
H.J. Andersen, anmodet naturfrednin~snævnet for Odense amtsråds-
kreds om at træffe fredningsbestemmelser vedrørende arealet øst
for gårdens bygninger i anledning af, at Stenløse-langel sogneråd
har påbe~yndt udretning af sognevejen Volderslev-Lindved, således
at vejen på en dæmning skal føres over det nordlige bassin af
mølledammen. Der har den 2. november og l. december 1950 været
afholdt møder på Lindvedgård, hvori har delta~et foruden ejeren
af Lindvedgård repræsentanter for Stenløse sogneråd, politiet,
Odense amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening.

Det er under sagen oplyst, at såvel vandmøllen Gom de
bag mølledammen liggende avlsbygnineer er fredet i klasse B, og
der er opnået enighed om, at nedennævnte fredningsbestemnlelscr
skal gennemføres.

Naturfredninesnævnet for Odense amtsrådskreds har til-
trådt, at fredninr':':engennemføres under hensyn til, at mølledam-
men med omgivende træer samt alleen sydøst for vandmøllen har
en sådan skønhed og ejendommelighed, at bevarelsen deraf er af
v:.esentlir::betydning for almonheden i det nedenfor angivne omfang.

Under henvisning hertil beste~er naturfredninrsnævnet,
at der pålægges matr.nr. l~ og l~ af Lindved hovedgård, Stenløse
sogn, følgende fredningsbestemmelser

Det sydlige bassin af mølledammen re~net fra den på ved-
hæftede kort viste slippe mod nord og til den på kortet viste
vandmølle mod syd med omgivende træer såvel som kastaniealleen
langs Lindved aa syd for vandmøllen indtil åens underføring under
hovedvej 9 fredes, således at denne del af dammen skal bevares i
dens nuværende tilstand og stadig holdes omgivet af træbevoksning.

Forsåvidt angår arealet ved slippens nordøstlige hjør-
ne,fastsættes dog af hensyn til den ny udføring af Volderslevvejen
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i hovedvej 9 følgende bestemmelser :
Ved den fredede mølledams nordøstlige hjørne må kun

stå eet træ, og langs mølledammens østside må der regnet fra nævn-
te hjørne på de første 12 m. ikke være anbragt mere end eet træ,
ligesom al underbevoksning skal fj'ernes. Forsåvidt angår slippens
sydside må der ree;net fra nævnte hjørnetræ og 12 m. mod vest ikke
være anbragt noget træ, men alle træer og underbevoksning på denne
strækning skal fjernes.

Bevoksningen vedligeholdes af ejeren af Lindvedgård, og
fornyelse af træer sker med løvtræer, dog ikke elmetræer. Langs
slippen og på de første 60 m. mod syd regnet fra ovennævnte hjør-
netræ må der kun plantes elletræer.

F'orfredninp;en,der ønskes af ejeren, ydes ingen erstat-
ning.

Fredningsbestemmelserne tinglyses forud for al pante-
gæld på ovennævnte ejendom, matr.nr. l~ og l~ af Lindved hovedgård,
Stenløse sogn, skyldsat for hartkorn 5 tdr. 2 skp. l fdk. ~3/4 alb.
og O 1/4 alb., og idet bemærkes, at nævnte matr. nr.e i forening
med matr.nr. l bø smst. udgør et landbrug.

Påtaleret har naturfredninr,snævnet for Odense amtsråds-
kreds.

Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejer
dommens blad i tingboeen.

Oluf Balslev. Rine;berg. P. HyttE?balle.
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l.ltr. nr. 1a LI'1dvcd llovl'dgnard,

\'nlØse Sogn, Odr'nse IJerTccl,

IkjpflS<' Amt.

Nationalmuseet, Købpnl13vn

[
l

2 U4 () 1 S MAR. 10G2

DEKL/\T1ATION

Til sIkring ,-~f den kultur'hisforiske v;:r'l'Cii, som. Lindved M~11le l'epr'æsenterer,

beg,,:>rcl' undertegnede ej('t' 8f matr. nr. la 3f ['inehed HovpdgClard, Stenløse

Sogn for mig ()~.!: l'ftedøl~ende ejere følg('nc!l' hestemmelsC'r tlllglyst paa ejen-

dommen og de n1Cltr. lire. J hvorI dl'n m;l;ltte hlive delt:

1) Ejeren el' plIgtig tIl al holde v;llId j tll011edal1lnWll I ekt o rnf';J rH;, son! l't'

fastsat l ~,-~tllrfl'pdnIJlgskpncl('lsc, tlngl,vst r!pn 1.1 pnll,-ll' ]r):')], l
I

2) Der nJCla hVl'rkt'lI f t) t'('ta,l!,l'S Yllr'l' elh't' Indl'p h.vgnltJ~~s.l'Jldrjngcr pcl,~ vand-

møllpn uden de pClCllal(,jH'I'C'ttlg,:,des s;ulltykkf', I)elt<> I-!:aIder' ogsaa vandmØl -

lens nlf'kCllliske dele, S~l,l!~Otll slu!wl', \C11Hlh,lul, k\J'r'IH', ;lxler', gearhjul rn.

v. Enhver vedligcho~delsc, !1\n!'vl,d g,:nnrn('lt ('r,.;L1ttps med nyt l SCln111'lt:>

maferlale og i SCllTllll(' lIlaa!, k~ln dug fr'd lllif01·I'S. Det skill l c!ennr !'orbill-

ddse Ilndel'streges, at fn'dlllllgen ga'ldpr' de Opt'llldpllve fOl'hold, hvo]' møl-

len val' fOI'SYllCl med vilndhJu1, som vist pa:l vedh:eftede tegninger'. ])el ('r

;\J;l!IOIlr.llmusepts <iL;t at fprr Vandl11øllf'11 tilijage til denIle sklkkel~e SCl,l

snart, der kan fremskaffes tnldl('r he]'1il.

:3) E.J e t' n (' l<; l n I k k ( , rII o cl S , (' j I (' S! g , ~lt cl (", pc! <-li e11d) e r (' t t l ~; (' ri e II l' i11g e r n 1ø 11(-'fI

tllh:l~e tIl nell opnndellg'(' tJlS!Cilld mf'd vandhjul samt pven111t'!t <Jndl'c for

svundne elempntt'r.

4) C;r·u!ldla.~('t for t1(\'r'v~r-'rPIH!p dekbrii1lo!1 ('J' oj"ll1laallngst\::'gnlngel', Ildfød

I 1 ~144. En kopi jlf'l'af \1~rill;l'ft('S dpklal"l!lont:'n.
i I

fi) N ,Ja l' vZll1dmø1len paany er sat i driftLL'l'dig stand nlpd vandliJlll, skel! e,JE'-

ren SCla \'~Jt muligt selv bell,\'lh-' df~n, rTWI1 dersom v,lt1drn01len Ikke har V:J.'I'et

I drift I O\t'r ed a,1[', kan \f;l1l()nalJnusC'E't ()Vel'taf~'e ciriftpll for pj tidsr'1ul1 af

mindst :-i '-131',

o) l)e bl'!>oplsesrutn, S,)Jl) fJl1dPS j \ <Jlldm011eb.\g'mngen sk:ll bj'lH~'Stlla's"nr:t

hørt' td møllpn !-JCl<-J!t'de:-;,.]1 dc'n, som tIl enilvel' tid drlV('1 m~.,)lell, ()i~S~ia

hal' dispositionsret tilhebocLsen I møllen.

7) V~nctmøl]en nlC1;l Jkke lJt'ug'cs til lllØll('dl'lften u\"pdkotrlllH'ndl' 01,1:10.. Bl"-

buelsesl'lllnmene k;lf1 delll" dersom de ikke ;1I1Vf'ndps tJl hol11J for en Itlø1lcl'.



,I Jl<l.lj;llpl)('r'ettl~f'dE', \J',;;I!r'IIS !~('r.Il("I,jHF·'';; ,l P'i1;l ;'.-:1;(' :Ir.\'~'nd":-; '11

<,:11' 'f~" f,»)' lllotor!-<'<.'lr"2tøJ >,', tj~Qkt()rE:'r ellC'r Jignpnd(' af 'lell~:;,vn iiI brand-

,'I \:"u' dPl~ ikke pr folk paa m0Jlt'n, :ska~ df'11 holdes afla;-)set. Der skhl

Ilellem pjei'el1 og de paaj-alehercttlg,~df kunne træffes aftClle om otfe.JtJip:

adgang, men C'.leren k~1r' du~ !lC'gra'ns(' ;HI!~.ldg(::-n til de perlor!pc, hvor'

m~:j]I(,1l PI' 1 dnft e,g der el' mandsk:lb pa:l Pl)lllle'l samt til dp pcriodp,",

hvol' de p,lataJpherettigNlc' i:lger' <ll1s'::!r'd :nr for'pvisning~'n, Opkr'~pv(,s

der enit'E' v('d foreV1S'llngcn, "kaI 7;) '''r, hernf Ic/Cla til rn~111ens \'edllgef1ul-

dejse

9) Ejet'en p:1aJ<p~L'(,c; ikke dip/' denne' dekl:1I':111OI1 \,pdllf~ehoJdflspspl1t;'t

fl)1' illlØbsk~lt1al(,ll og ('lhelJer' pllL;t til opr'(,JI~,J1ll,U,' uf rnØllt'danlrnen.,
10) J)e paatatebpr('tt,gedE' har l1aarsoll)(w\st <)cJg~JngId m(6]len )~ dens

Onll..;ivplsE'l' fot' 211 kon1t'ollere, Ull) dpllnp (]pkJ:n'af,lntl<; bestptllntelse['

o \'(~ t' h o 1cl e s

NatJOJJaJlllllSeE't, l,'rec!('r'li<sholms K~1!1cl] 12, Kølwnha\'n K.

OdensC' HViS VLlsppr, Od('nsc>,

:"Jatllt'fred:llngS:ld'vnet for Odense AmjYl:l'ldskt'':.;(~s. ()c](>ns('.

hver fOT' sig ('lier' alle l fOt'pning.

J)enne c!pklanlflO:l beg,PJ'('S tl7Jgl,vst for'ud 1'01' a; p~'Ilteg<pJc~ pi'l.Cl mel tI', nI',

la ::Jf' L:lldvf'o ffuvedgadl'd, Stenl~1:-;;12 S('I-~l1, SUIl1 J.jJJlp;erned mat .... nre.

udg0r' en la ndbrllf,;'sejertdot11 .

Sorn (',ipe': P;H1Ll Christiansen Lmdverl, den 9- :3- (-;I

eJerIncl('l1s ,;'~:teLl'llf' Holrer Onlc.;trllp Chrlstic1nseo

rllltr<.pdes: fOl' ;';,ltlon,)llnus('et: P.V.CII)!) J<:ØhpIlhClvn, den 10.111.(,1

Tllil'a'dps: fo l' Od('n ~e 1\,\ 1 S Vfu seer: Odense, upn ~~<J.:~ 1901

r b n::i ~; ie I s e n / Sven (~ ! ,,11' :'ie n

Tlltl',pties: ;01' :'\;;ltlll'fr'C'dnlrJUsna'\Jj('t ic1r' Odensp ;:"lrn1sr();'d~,krt'<ls. dp:l L~. 5.1961

Edrl:>n / \" L,

fndfv>rt i dagb()~;en for Oc!Pl1st:' hprrecls t,etskr'pc1s, den 1 =) MAR. 19(;:~ LYST

Tlngbo~!'. T _unøe I PK

§ l 2 1 O. OO k r' + § l 4 r 4. () () k r' . + § l 4 r l :3. I) () kr' = ia]t l 7, O(J k ro n e r

(pr·'l.'gsle11lpel) O])E;\SE lfEHHEDS RE'!
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<' FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FRED N INGSKREDS

ODENSE

REG. HR.
5000 Odense, den 9.10.89.
Journal nr. 115-89

DOMHUSET. ALBANIGADE 28
TELEFON 114712

Ved en skrivelse af 12. juli 1989 har kommunen ansøgt om
tilladelse til langs Sven-dborgvej ved Lindved hovedgård at fælde
en række med 40 kastanietræer, som er omfattet af fredning af 29.
december 1950.

Ansøgningsskrivelsen er vedlagt en rapport udarbejdet af
træplejekonsulent Stefan Rye, hvoraf bl.a. fremgår, at de af
træerne, som på det vedlagte kortmateriale er betegnet med
numrene 6, 27 og 37, må anses for farlige.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 16.
BUgust 1989 udtalt:
"at landskabsafdelingen ingen indvendinger har imod, at træerne
nre. 6, 27, 37, som i rapporten fra Stefan Rye karakteriseres som
farlige, fældes.

Landskabsafdelingen finder derimod, at udskiftning af hele alleen
strider imod fredningens formål, hvorfor der ikke kan meddeles
dispensation.

Udskiftning af alleen vil derfor forudsætte, at Odense Kommune
rejser ny fredningssag, jfr. naturfredningslovens § 34a"

Nævnet kan tiltræde som indstillet af Fyns Amtskommune, at
fældning af hele trærækken må anses at stride mod fredningens
formål, jfr. naturfredningslovens § 34 stk.1. I medfør af samme
bestemmelse meddeles der derimod dispensation til fældning af de
3 træer med numrene 6, 27, 37, der er betegnet som farlige.

Såfremt fældningen iøvrigt fortsat ønskes gennemført henvises
til, jfr. naturfredningslovens § 34 a, at rejse fredningssag til
ændring af den eksisterende fredning.



•

-2-
,Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2, §

13 og § 58 stk.3-7 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 34, § 13 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

e
e
4t Odense Magistrat, 2. afdeling,

Stadsgartnerens afdeling,
Odense Slot,
Nørregade 36-38,
5000 Odense C.

---



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 12.09.96
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520 Journal nr.: Frs. 30/96

Innovision A/S
Lindvedvej 75
5260 Odense S

Ved skrivelse af 27. juni 1996 har De ansøgt om fredningsnævnets
ti tilladelse til at fælde et kastanietræ på ejendommen matr. nr. 1-

iu, Lindved Hovedgaard, Stenløse, beliggende Lindvedvej 71-77,
5260 Odense S., under henvisning til, at træet er gået ud.

Ejendommen er fredet i henhold til fredningskendelse af 29. de-
cember 1950, hvoraf bl.a. fremgår:

"

ti

Det sydlige bassin af mølledammen regnet fra den på ved-
hæftede kort viste slippe mod nord og til den på kortet
viste vandmølle mod syd med omgivende træer ..... fredes,
således at denne del af dammen skal bevares i dens nuvæ-
rende tilstand og stadig holdes omgivet af træbevoks-
ning.

"

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Odense kommune,
der i skrivelse af 19. juli 1996 har udtalt, at det drejer sig om
et ca. 100 år gammelt kastanietræ, og som er blevet til et fler-
stammet træ. I foråret har det vist svage skud, som allerede er
ved at visne. De svage skud stammer fra to af træstammerne og re-
sten af stammerne viser ikke liv. Kommunen har anbefalet, at træ-
et fældes, men samtidig anbefalet, at der plantes et nyt træ ca.
5 m nærmere pumpehuset.



.. Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns
Amt, der i skrivelse af 5. august 1996 ligeledes har anbefalet,
at træet fældes. Amtet har oplyst, at træet ikke virker råddent,
så der er sandsynligvis ingen akut fare for, at træet vælter/-
knækker, men at det bør udskiftes. Amtet har anbefalet, at der
plantes et 2-3 meter højt kastanietræ til erstatning herfor.

Fredningsnævnet skal udtale:

•
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af træet,
idet det lægges til grund, at træet på det nærmeste er gået ud.
Tilladelsen er betinget af, at der ca. 5 meter nærmere pumpehuset
plantes et ca. 2-3 meter højt nyt kastanietræ som erstatning.

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, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den

• er meddelt.

næstformand

lit

• \I
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