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Fredning i Fyns amt. 2.2.00.00

Lokalitet: Et egetræ på ma tr. nr. 305 Ærøskøbing

Kommune: Ærøskøbing
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Privat

Overenskomst 11(11-1954

Bevaring af træ.

Det på matr. nr. 305 Ærøskøbing voksende egetræ fredes, træet
må herefter ingensinde fældes, topskæres, undergraves eller på
anden måde udsættes direkte eller indirekte for en behandling,
der kan fØre til detsJødelæggelse eller forringelse, kun hvis
det på grund af sygdom eller andet er nødvendigt at foretage
omhugning eller grenkapning, kan dette gøres med tilladelse fra
statens tilsynsførende med de private skove. Der må ikke opføres
yderligere bebyggelse af nogen art indenfor en afstand af 5 m
fra stammen.
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Genpart. Anmelder:

Matr. nr. 305 af Ærøskøbing
købstads bygrunde.

Frednin~enævnet for Sv.ndborg
Amtsrå.dskreds.

År 1954 den 27. oktobex holdt r~vnet møde i Ærøskøbing 1 anlednins
af sagen I

Frs. 26/1953. Danmarks Naturfredningsforening
~m fredning af et egetræ på matr.
nr. 305, Ærøskøbing købstads by-
grunde.

Formanden, dommer Keiser - Nielsen, det amtsvalgte ~edlem, gdr. K.G.
Larsen og det kommunevalgte medlem, sygehusinspektør Gråe var mødt.

Der blev herefter indgået sålydende

Det på ejendommen matr. nr. 305 af Ærøskøbing købstade bygrunde,til-
hørende møller Anders Hansen, voksende e~etræ, der er ca. 60 år gammelt,
fredes.

Træet må herefter ingensinde fældes, tops~res, undergraves eller
på anden måde udsættes direkte eller indirekte for en behandling, der
kan føre til træets ødelæggelse eller forringelse.

Måtte det af hensyn til træets sygdom eller andet være nødvendigt
at foretage omhugning eller grenekapning, skal dette dog kun kunne gøres
efter forud indhentet udtalelse fra Statens tilsynsførende med de priva-
te skove i Svendborg amt.

Dog skal en nærmere på.vist gren på træets østlige side, der rager
ind over naboen, arbejdsmand Christen Lauritsen Nummelin's ejendom, sa-
ves af på et nærmere bestemt sted, hvor grenen danner et knæ opad.Hvis
der senere på dette sted vokser grene ud, der kan genere arbejdsmand Num-
melins have, skal han være berettiget til at forlange disse fjernet.

Der må endvidere ikke opføres yderligere bebyggelse af nogen art,
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herunder skure og lignende, indenfor en afstand af 5 meter fra stammen
p~ matr. nr. 305.

Denne overenskomst vil være at tinglyse som servitut på evennævnte
ejendom.

Påtaleret tilkamæ~ fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådøkradø og
DanmaræNaturfredningsforening, hver for sig eller i forening.

Uanset at nævnet anså det for tvivlsomt, om træet er et fredningsvær-
digt objekt, stadfæstede nævnet overenskomsten, der tinglyses på matr,
nr. 305 af Ærøskøbing købstads bygrunde ved nævnets foranstaltning.

C. Uummelin. A. Hansen" Knud Gråe
K. G. Larsen. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds, den ll. novbr. 1954.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02200.00

Dispensationer i perioden: 23-07-1999



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 23. juli 1999

Journal nr.: Frs. 34/96

Bodil Lamberg
Bregneveien 38
N-1664 Rolvsøy
Norge REG.Nt )100 GO

Ved skrivelse fremsendt til Ærøskøbing kommune den 18. juli 1996 har De ansøgt om
tilladelse til at beskære et fredet egetræ på matr. nr. 305 Ærøskøbing bygrunde, belig-
gende Nørregade 25, Ærøskøbing, samt anmodet om, at det offentlige betaler udgifterne
hertil.

Egetræet er fredet ved fredningsoverenskomst af 27. oktober 1954, hvoraf bl.a. fremgår,
at træet ikke må fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde udsættes direkte el-
ler indirekte for en behandling, der kan føre til træets ødelæggelse eller forringelse.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet tilkendegav Fyns
Amts repræsentant, Ærøskøbing kommunes og Danmarks Naturfredningsforenings re-
præsentanter, at man ikke havde indvendinger imod, at der blev givet tilladelse til be-
skæring af træet.

Sagen blev herefter udsat til forelæggelse for Fyns Statsskovdistrikt og Fyns Amt med
henblik på overvejelse af,' om det offentlige kunne gå ind på at betale for beskæringen.

Ved skrivelse af 2. december 1996 har Fyns Statsskovdistrikt meddelt, at man ikke kan
medvirke økonomisk til pleje af træet.

Ved skrivelse af 8. februar 1999 har Fyns Amt udtalt:

I 1954 blev der ved frivillig overenskomst fredet et solitæ~ egetræ, som står i
en have tæt på et hus, selvom nævnet fandt det tvivlsomt, at træet var et
fredningsværdigt objekt.

Træet er i dag formodentlig et væsentligt mere markant bytræ, som i kraft af
sin placering ikke er uden værdi for bymiljøet. Men det står meget tæt på
bygninger, og på længere sigt vil der ikke være plads til begge dele.

Som vi udtalte under nævnets besigtigelse på ejendommen, kan træets fjer-
nelse (da man jo ikke kan fjerne bygningerne) udsættes en årrække, såfremt
de nedhængende grene fjernes.
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Fredningen er ikke til hinder for dette, idet beskæringen ikke vil føre til træ-
ets ødelæggelse eller forringelse.

Fredningen har da også en bestemmelse om, at grenkapning kan ske "efter
forud indhentet udtalelse fra Statens tilsynsførende med de private skove i
Svendborg Amt" - nu Fyns Statsskovdistrikt.

Hvorvidt denne bestemmelse kan sidestilles med en påtaleret, som er afskaffet
for alle andre end fredningsnævnet, kan vel diskuteres, men Fredningsnævnet
skal vel under alle omstændigheder tillade en grenkapning.

Fredningen indeholder ingen egentlige bestemmels~r om pleje, idet disse be-
stemmelser først er kommet med i senere udgaver af naturfredningsloven.

Ministeren har i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 2,
udsendt "Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt
om tilsyn". Ifølge bekendtgørelsen har ministeren bemyndiget amtet til at
pleje privatejede fredede arealer. Bekendtgørelsen indeholder ikke nogen form
for forpligtelse for amtet, men fastsætter alene vilkårene og betingelserne for
amternes adkomst til at foretage fornøden pleje af disse arealer.

I,

Det er derfor vores opfattelse, at amtet på ingen måde er forpligtiget af loven
og/eller bekendtgørelsen til at foretage pleje, udover hvad amtsrådet selv fin-
der anledning til.

Fyns Amt finder, at den ansøgte beskæring af træet ikke har nogen som helst
offentlig interesse. Beskæringen sker udelukkende for at sikre ejerens færd-
selsmuligheder samt for at sikre ejendommens værdier.

Det er ejerens pligt at sørge for at holde træet i forsvarlig stand, så der ikke
opstår skader og/eller tab af værdier i forhold til tredjemand. I modsat fald
kan ejeren formodentlig blive erstatningspligtig, ligesom han måske ikke kan
opnå erstatning for skade på egen ejendom.

Konklusion:

Fyns Amt finder, at Fredningsnævnet bør meddele ejeren tilladelse til at fore-
tage den ansøgte beskæring. Derimod finder vi ikke, at der er grundlag for, at
amtet skal foretage og/eller betale for beskæringen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til, at træet beskæres. Fredningsnævnet
ses ikke at have mulighed for at pålægge en offentlig myndighed at foretage beskæringen
og afholde udgifterne hertil, hvorfor udgifterne må afholdes af Dem selv.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

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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