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U D S K R I F T
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds.

År 1954, den 30. juli kl. 1330 afholdt nævnet møde på elmealleen
på Odense-Assens landevejen ved Assens. Til stede var i formandens forfald
suppleanten, dommerfuldmægtig Vagn Olsen, Assens, det amtsvalrte medlem,
gårdejer Edvard Pedersen, Højbjerg, og det byrådsva~gte medlem, fyrbøder
Carl Petersen, Assens.
Der foretoges sag nr. 6/1954, fre~~ing af elmealle-

en på OdenseyAssens landevejen ved As-
sens.

I

Der ~remlagdes skrivelse af 6. marts 1954 fra amtsvejinspektøren •
Mødt var for Assens amtsråd amtsrådsmedlem Carl Nielsen, civilin-

geniør Culmac Hansen og vejassistent Beck.
For Assens byråd mødte viceborgnester Bo Hanson og stadsingeniør

•
Rosbæk.

For Danmarks naturfredningsforening mødte ekspeditionssekretær
Gemsøe, apoteker strøyberg, der tillige sammen med lærer Kærbye gav møde
for landsnævnet for bykultur.

Ekspeditionssekretær Gemzøe henstillede, at man bevarer alleen i
dens nuværende stand, subsidiært at den ene række træer bliver bevaret, og
såfremt dette ikke kan lade sif gøre, da at enkelte særligt smukke og karak-
teristiske træer bevares. Ran henviøte til smUKt gennemførte projekter andre
steder i landet, særligt Jægersborg all~ i Charlottenlund.

For amtsrådet udtalte amtrådsmedlem Carl Nielsen, at projektet
først og fremmest måtte varetare færdselsmæssige hensyn, men at man fra am-
tets side var indforstået med bevaring i videst muligt omfang af de træer

I
som ikke berøres af den nye vejs linjeførine.

Direktør Bo Ra~sen sluttede sig for Assens koa~une til Carl Niel-
sens udtalelser.

Strækningen blev gennemgået.
Nævnet forhandlede og udtalte, at man fra nævnets side ikke var

sindet at afsige kendelse om fredning af all~en i dens nuværende stand,men
at man ville udsætte sagen for at indhente en forstmæssig udtalelse om , hvor-

vidt de træer, der vil kunne skånes ved projektets gennemførelse er egnede

til bevaring, dels af forstmæssige, dels af tra!ikmæssige grunde, of således,



at der tillige fremkommer en udtalelse om ny beplantning på de steder, hvor

allåen agtes fjernet.

Sagen udsat.

H. Pedersen. Vagn Olsen. Edv. Petersen.

År 1954 den 7. oktober kl. 1430 afholdt nævnet møde på råd-

huset i Assens~ Til stede var suppleanten for formanden, dommerfuldmægtig

Vagn Olsen, Assens, det amtsvalgte medlem grdr. Edvard Pedersen, Højbjerg,
og det byrådsvalgte medlem fyrbøder Carl Petersen, Assnes.

Der foretoges sag nr. 6/1954, fredning af elmealleen

• på Odense-Assens landevejen ved Assens,
fortsat.

•
Der fremlagdes skrivelse af 11/8 1954 fra skovtilsynet i Odense

og Assens amter samt 2 stk. planer med indtegning af de træer, der kan beva-

res.
Mødet var for Assens amtsråd amtsrådsmedlem Carl Nielsen, Ting-

gyden, Ebberup, og proprietær Brandt, Flenstofte, for Assens byråd kæmner
Mortensen og viceborgmester Bo Hansen. Endvidere mødte stadsingeniør Rosbech.
For naturfredningskomiteen mødte apoteker Strøyberg og overbibliotekar Ho1ch.
De mødte blev gjort bekendt med det fremlagte.

Forhandling fandt sted. Sagen optoges til kendelse, der stra~s
afsagde s sålydende :

Under henvisning til skovtilsynets erklæring og herunder t~
at træerne i sig selv ikke frembyder botanisk værd, samt under hensyn til,
at en fredning vil virke hindrende for vejprojektet, der skønnes påkrævet,.
og da endelig en løsning med en vejbane parallel med den nuværende ikke har

• kunnet antages
b e s t e m m e s :

Den fremsatte begæring om fredning af elmealleen på Odense-
Assens landevej ved Assens bør ikke tages til følge.

Edv. Petersen. H. Pedersen. Vagn Olsen.
Direktør Bo Hansen erklærer for Assens byråd, der skal vedlige-

holde den nye vejstrækning og dens omgivelser, at dette er villigt til at
foretage beplantning ved vejsiderne efter de retningslinjer, der er angivet i
skovtilsynets erklæring og under hensynsta[en til de trafikmæssige for~old.

Sagen sluttet. Mødet hævet.
samme navne.
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