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- Afgørelse af 28.9.92 (nævn 62/92) - tilladelse til gennemførelse
af hegnssyn.
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Fredning i Fyns amt.

• Lokalitet: Matr.nr. 11.9.m.fl. Nr. Lyndelse

Kommune: År slev

Sogn :Nr. Lyndelse Reo. nr.: 497-01-01

'11
\ .... _ ..

1: 25.000

Ejer :Pri vat

• Areal :1,2250 ha

Fredet :Deklaration af 27/6-1962
e

Formål :Bevaring af træer og buske.

Indhold :Den på ejendommen eksisterende bevoksning bestående af forskelli-
ge træer og buske skal stedse bevares.
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Naturfredningsnævnet
Arunc·lder: for

Odense Amtsraadskreds

"fUl.! 1962
~temJcl- og gehyrfri i
medfør af ~ 32 i lovbkg.
nr. 194 af 13_6 1961.

D e k l ~ r a t i o n •

Urrlertegnede ejer af ejendommen natr. nr. 11 1: Nørre LyncJelse by oG

sOfn, ~2r1 Lp:,~e!l, er indgaet p? at p:U '6ge nævnte ejcn-:,om '~Ø1g-ende fornlig-

telser:

Den pq ej! noommen ekc~L;tf r2nde bevoksning beståentje ~f forskellit?e

t~~pr og buske skal stedse bevares.

Nærværende dek12T':;tion tingly:es p I e.icnc3om'1len iTIl'tr. l1r. 11 1: Nørre

Lynj·-L E' by og sogn med res :e}.:t af' de pr, ejendOID'11en ti"1?-:'ystE' p",;,... ~f.ftt-'l.~er

i t.ingbo~.en.

Nørre Lyni else, den

øre

Indført i dagbogentor
Odense herreds retskreds~

den _5 v tn l 1962
LYST.Tingbog
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REG. NR 9.goo ,00

Odense, den 28/9 1992

fl's. 62-9~

Den 16. januar 1992 foretog nævnet sammen med hegnssynet for
Arslev kommune på Claus Hyldagers ejendom, rnatr. nr. 11 v og 11
q Nr. Lyndelse y, adressen Spanget 13, Nr. Lyndelse,
besigtigelse med henblik på stillingtagen til, om fredning af
ejendommens bevoksning af 27. juni 1962 er til hinder for
gennemforel se af et hegnssyn begæret af Heinz Kroun, som er
ejer af naboejendommen på adressen Spanget 11, Nr. Lyndelse.

Under besigtigelsen konstateredes desuden følgende ulovlige
forhold på Claus Hyldagers ejendoD:

1) at der er foretaget mindre terrænændringer, herunder anlæg
af en lille sø, i strid med naturfredningslovens § 47a om
åbeskyttelses1inie i forhold til Lindved å, som løber ved siden
af ejendommen.

2) at beplatningen ikke kan antages l forbindelse med
fældninger og nyplantninger at være blevet bevaret som pålagt
ved ovennævnte fredning af 27. juni 1962, og herunder, at
grantræer, som ifolge nævnets afgørelse af 16. februar 1979 er
plantet uden tilladelse, og ved denne afgørelse krævet fældet,
endnu ikke er fældet.

Fredningsdeklarationen af 27. juni 1962, som er tinglyst på
ejendommen den 5. juli 1962, er sålydende:
"Den på ejendommen eksisterende bevoksning bestående af
forskellige træer og buske skal stedse bevares."

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 10. juni
1992 meddelt:
"Landskabsafdelingen har ingen indvendinger imod en
lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af søen og
terrænændringerne, samt at der tillægges ejendommens ejer ret
til at vedligeholde be\'oksningen på vilkår, at 1.gangsplejen
foretages efter anvisning fra tilsynsmyndigheden, ligesom ~
fremtidig pleje fastI ægges i en aftale. \S~



fremtidig pleje fastlægges l en aftale.

le
Landskabsafdelingen finder derimod, at der ikke er grundlag for
at fravige kravet om fjernelse af de ulovlige grantræer."

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til det oplyste og under besigtigelsen
konstaterede meddeles i medfør af naturfredningslovens § 47 a
om åbeskyttelseslinie dispensation til bibeholdelse af de
mindre terrænændringer på ejendommen.

Efter stedets karakter findes det stridende mod fredningens
form(~d og i strid med reglerne om åbeskyttelseslinie, at
grantræerne er blevet plantet, og disse kræves herefter og i
konsekvens af nævnets afgøre lse af 16. februar 1979 fældet

... under henvisning til naturfredningslovens § 34, stk.log § 47a •..
I det omfang beplantning iøvrigt er foretaget uden tiltræden af
nævnet som påtaleberettiget l henhold til ovennævnte
deklaration og som dispensationsberettiget myndighed i henhold
til naturfredningslovens § 47a tillades den efter
omstændighederne bibeholdt på betingelse af,

at 1. gangsplejen foretages efter anvisning fra Fyns Amt,
landskabsafdelingen, som tilsynsmyndighed, og

at fremtidig pleje herefter fastlægges i en aftale med samme
tilsynsmyndighed.

Endelig meddeles, at hverken naturfredningslovens § 47a om
åbeskyttelseslinie, eller formålet med fredningen af 27. juni
1962, jfr. naturfredningslovens § 34, stk.1, findes at være til
hinder for, at normal t hegssyn i henhold til lov om hegssyns
gennemføres i den verserende sag mod naboeri Heinz Kroun, og
sådant hegnssyn tillades derfor gennemført.



l~ Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, stk.1,
§ 34 stk.2 og § 58 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 § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

Claus Hyldager,
Spanget 13,
Nr. Lyndelse,
5792 Arslev.
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