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Fredning i Fyn s amt. 4~2.\.O\

Lokalitet: Træer og engarealer på SØbysøgård hovedgård.

e Kommune: Årslev

Sogn : Nr. SØby Reo. nr.: 497-02-03

Ejer

l: Areal

Fredet•
:Offentlig

: ca. 13,4 ha

: FN 3/3-1970

Formål :Landskabsbevaring

Indhold :6 gamle ege, l gammel lind, l gammel alle, Nymarks eng og MØlle-
engene med de på disse værende træbevoksede holme fredes. Træerne
bevares og om fornØdent~fornyes på ejerens bekostning. Større gra-
vearbejder i nærheden af træerne, fældning og beskæring må alene
ske med fredningsnævnets tilladelse. Engarealerne må hverken til-
plantes eller bebygges. MØlleengene skal henligge som græsnings-
arealer og Nymarks eng som alm. mark med alm. markafgrøder.
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Onsdagen den 3. december 1969 afsagdes i sag nr. 439/1968 sRlydende

K e n d e l s e .

Ved skrivelse af 16. september 1968 rejste inspektøren for Ungdoms-
ængslet på SØbysøgård spørgsmålet om en eventuel fredning af visse gamle

på Søbysøghrd. Den 14. oktober 1968 besigtigede nævnets formand de
træer og arealer der kunne tænkes fredet. Ved erklæring af 25. november

\

,'
s.å. anbefalede skovtilsynet i Odense og Svendborg amter en fredning, og
ved erklæring af 21. januar 1969 anbefalede Fredningsplanudvalget for Fyn,
at fredningen ikke alene kom til at omfatte forskellige træer, men også
nogle eng- og markarealer. Ved erklæring af 22. maj 1969 har justitsmini-
steriet, direktmren for fængselsvæsenet, tiltrådt en fredning som foreslå-
et af Fredningsplanudvalget. Den 17. september 1969 har n...cvnetfra Fred~ (.•.
ningsplanudvalget modtaget fornØdent kortmateriale.

\
Der er ikke forlangt erstatning af ejeren af 80bysøgård, og der er in-

panthavere i ejendommen.
Der er enighed om, at fredningen skal omfatte fØlgende

Seks gamle ege og en gammel lind
2. En gammel alle
J. Nymarks eng
4. Mølleengen med de på disse værende to træbevoksede holme.

Nævnet anser både træerne og arealerne for fredningsværdige, og fred-
ningen vil herefter være at gerillemføresom nedenfor n~rmere bestemt.

Thi bestemmes:
De på vedhæftede kort med rØd farve viste træer fredes, således at

)
træerne skal -bevares og om fornØdent på ejerens bekostning fornyes. større
gravearbejder i nærheden af træerne, r~ldning og beskæring må alene ske ef-
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~

-.\

ter forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet for Odense amtsråds-
kreds.

De på kortet med grønt viste arealer - MØlleengene og Nymarks eng -
fredes, således at arealerne hverken ~å tilplantes eller bebygges. Mølle-
engene skal henligge som græsningsareal, og de på de to holme værende træ-

~~I fredes som i forrige afsnit bestemt. Nymarks eng skal henligge som al-
mindelig mark med almindelige markafgrøder, og de på holmen værende træer

~~redes som i forrige afsnit bestemt.
Kendelsen tinglyses på matr. nr. l-a og l-b SøbysØg~rd, Nr. Søby

sogn, der udgØr en landbrugsejendom i forbindelse med andre matr. nr.e,
idet der for så vidt angår servitutter og andre byrder henvises til ejen-
dommens blad i ti.ngbogen.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds.
P.L. Hansen Edren Aage Frandsen

'"
Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekr~ftes, til orientering.

Fredningsnævnet
fur , den 3. warts 1970.

Odense Amtsrådskreds

Kulturministeriet
adr. Statens naturfrednings- og landskabskonsulent
Nyropsgade 22 STATENS NAT~:I{Frn.DNINGS-

OG LANDSK~JSKONSULENT
1602 KØbenhavn V. -i, Mro '1970n ... l
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

'-1'12./.0/

Dato: 23. januar 2001
Journal nr.: Frs. 8/2000

Kriminalforsorgen
Statsfængslet på Søbysøgård
Postboks 45
Nørre Søby
5792 Årslev

Ved skrivelse af 14. januar 2000 har Statsfængslet på Søbysøgård ansøgt frednings-
nævnet om tilladelse til at fælde nogle lindetræer på statsfængslets ejendom. Statsfæng-
slet har som begrundelse henvist til, at en del af en alles lindetræer er væltet eller meget
medtaget efter stormen den 3. december 1999. Ansøgeren har henvist til Skovdyrkerfor-
eningens konsulent, der efter en besigtigelse den 11. januar 2000 har udtalt, at den fre-
dede alle, der er tale om, er alleen, som går vinkelret på Rødeledvej . Alleen er på de
første 100 meter alvorligt beskadiget af stormen. I den nordøstlige side er fire ud af el-
leve træer væltet, og i den sydvestlige side er to ud af tolv så beskadiget, at de er til fa-
re. Mange træer har store, sorte tude med rådindløb. Konsulenten anbefaler, at tiden er
inde til en foryngelse af allen, og at der laves en ny lindealle.

Alleen er fredet ved kendelse af 3. december 1969. I kendelsen er' formålet med fred-
ningen ikke angivet, men det fremgår af kendelsen, at inspektøren for Søbysøgård havde
rejst spørgsmålet om fredning af visse gamle træer på Søbysøgård. Dette forslag blev
tiltrådt af fredningsnævnet, og der var enighed om, at fredningen skulle omfatte seks
gamle ege og en gammel lind, en gammel alle, Nymarks Eng og Mølleengen med de på
disse værende to træbevoksede holme. Nævnet har anset træerne og arealerne for fred-
ningsværdige og herefter fredet træerne, således at træerne skal bevares og om fornødent
på ejerens bekostning fornyes. Større gravearbejder i nærheden af træerne, fældning og
beskæring må alene ske efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. Endvidere
er der i fredningskendelsen en bestemmelse om, at nogle arealer ikke må tilplantes eller
bebygges, og at Mølleengene skal henligge som græsningsarealer, og de på de to holme
værende træer fredes. Nymarkseng skal henligge som almindelig mark med almindelige
mar,kafgrøder, og de på holmen værende træer fredes.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 31. januar
2000 har udtalt:

Fyns Amt har besigtiget alleen, der hovedsageligt består af Lindetræer. Efter
stormen 3. december 1999 er alleen alvorligt medtaget. 6 træer er alvorligt
beskadiget eller væltet. De væltede træer viste alle råd i stammen og det
samme gør sig efter al sandsynlighed gældende for en stor del af de tilbage-
værende træer, som har "sorte tude" hvor der i gennem årene er brækket el-
ler skåret grene af. Det vurderes derfor at disse træers levetid er stærkt be-
grænset.
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Alleen bærer præg af, at den i det meste af sin levetid ikke har været passet
med beskæring, at der er foretaget indplantning af andre træarter og at der i
tidens løb er fældet flere træer, så alene af den grund er alleen meget uens
og hullet.
Hvis der derudover fjernes svækkede og beskadigede træer, vil under halv-
delen af den oprindelige alle være tilbage, og den vil bestå af træer med
dårlige udviklede kroner og med meget forskelligt udseende. Allepræget vil
være næsten forsvundet.

Som alleen fremstår i dag udgør en del af træerne en sikkerheds risiko.

Fyns Amt kan derfor anbefale at der foretages en udskiftning af hele alleen.
Der bør plantes Lind som foreslået af Søbysøgård.
Ved nyplantning kan der kun vanskeligt plantes i samme linie som den nu-
værende alle pga. rødder og stubbe. I stedet kan man parallel forskyde alleen
1 meter eller gøre alleen bredere ved at plante på ydersiden af de gamle
stubbe.
De gamle træer bør skæres så tæt ved jorden som muligt, men en egentlig
stubfræsning anser Fyns Amt ikke for nødvendig.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet kunne det kon-
stateres, at en del af træerne, som beskrevet af Skovdyrkerforeningen og Fyns Amt, er
beskadiget.

Under mødet tilkendegav amtet og kommunens repræsentanter, at de anbefalede, at der
meddeles dispensation til fældning af alleen på betingelse af, at der sker genplantning
med lind.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte, at det vil være synd at fælde
allen, man kan blot supplere med nye lindetræer.

e Statsskovdistriktets repræsentant udtalte, at hvis man vælger at udskifte, skal hele alleen
udskiftes. Stien er ikke åben for offentligheden, og træerne udgør under hensyn hertil
ikke nogen større risiko. Lindetræer er ret sejlivede. Såfremt man betragter fredningen
som en landskabsfredning, bør hele alleen skiftes ud og erstattes med nye lindetræer,
men hvis man betragter fredningen som en naturfredning, bør man af hensyn til insekt-
livet bevare alleen med de stubbe, der er i øjeblikket. Såfremt man vælger at fjerne al-

. leen, bør stubbene fræses væk.

Fredningsnævnet skal udtale:

To medlemmer stemmer for at meddele dispensation til det ansøgte. Bisse to medlem-
mer finder, at fredningskendelsen fra 1969 i det væsentlige må betragtes som en land-
skabsfredning til sikring af nogle landskaber og nogle alleer, herunder den i nærværende
sag omhandlede alle. Disse to medlemmer finder endvidere - uanset at alleen ikke er
åben for offentligheden, men åben for de indsatte på Søbysøgård - ikke at kunne afvise,
at træerne udgør en sikkerhedsrisiko. Disse medlemmer stemmer derfor for at meddele
dispensation til fældning af alleen, mod at der plantes nye lindetræer, og det henstilles,
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at der plantes så store lindetræer som muligt.

Et medlem stemmer imod, at der meddeles dispensation. Dette medlem har fremhævet,
at fredningen må betragtes som en naturfredning, og det er væsentligt at bibeholde de
gamle træer. Der faldt så mange træer under stormen i december 1999, at man må be-
vare dem, der er tilbage. Man kan blot supplere alleen med nye lindetræer.

Der vil være at meddele dispensation til det ansøgte i overensstemmelse med flertallets
afgørelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyuelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyuelseslovens § 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.

S. Raunholt
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