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- Afgørelse af 14/12-95 (nævn 44/95) - tilladelse til
fældning af elmetræ.

MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 6 /B 19 g2)

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2- ~ V,' IrU \AA. BY l V,Vu lIV,

Gældende matrikulært kortbilag: /.

Se også REG. NR.:
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Matr .•nr. 2 k Virum by og sogn. Anmelder:

F R E D N I N G S D E K L A R A T ION

Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 2 k Virum
Niels og Judith Busch-Møller - tilbyder hermed med bindende
virkning.for os og senere ejere at frede det på vores ejendom
matr. nr. 2 k Virum, Furesøvej 131, stående ca. 500 år gamle
elmetræ.

Følgende bestemmelser skal gælde:
Træet må ikke fældes eller beskadiges.
Træet må ikke topskæres eller grenkappes. Døde grene

kan dog fjernes efter forudgående indhentet tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen i Lyngby-Tårbæk.

Topskæring kan med de påtaleberettigede s samtykke til-
lades for så vidt dette er nødvendigt for træets bevaring.

Nærmere end 15 meter fra træets fod må der ikke tilfø-
res jorden kemIkalier, hormoner o. lign.

Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse har påtaget sig at ved-
ligeholde træet.
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Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendom-
men matr.nr. 2'k Virum.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Købew1avns amtsråds-
'kreds, Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse, Nationalmuseet og Dan-
marks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Nærværende deklaration respekterer nuværende og frem-
tidige pantehæftelser på ejendommen samt de på denne hvilende
servitutter, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

København, den 6. februar 1975.

Tiltrædes af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse:

Hy/IS

Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til, at for-
anstående deklaration tinglyses.
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den ll. februar 1975.

E. B.

tlJ/Po. HYlf~t
bygningsinspektør .
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Ryg:~rd3vænget 6, 2900
H~11eru9 - ol-6226Lt.

Fredningsnævnet
for

:~~~EI;:S~>%lOO:~:N{
:t1I1if.OQ:.'nT6' 2X~~X:X::;C{

_Københavns Amtsraadskreds

din 6.) august. 197 82.
REG. NR. 511S' ~-

~ ..
• • ,ol. 184/1982.

:.1<:tr. nr. 2 k Virum - ansøgning om tilladelse til beskæring
af fredet elmetræ - Furesøvej 131.

Vedr., Under henvisning til kom.:nunenssl-:rivelseaf 2/7 1982
j.~ Te/HA skal jeg herved meddele til efter-
retning og med ClI"_'i1odningom videre bekendtgø::else fo~'ejeren,
at FredningsnævEet har vedtaget for sit vedko~~ende at ~eddele
den ansøgte tilladelse til at ~

beskære ~redet elmetræ
på ejendommen matr. nr. 2 k Virum
som vist på hertil fremsendte rids og tegning, der forbliver
i nævnets arkiv.

tf hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens5 58 stk. 4 tilføjes det: .
at nævnets afgørelse foruden af andrageren og kommunalbestyrelsen

kan indbringes for Overfredningsr~vnet af:
r'Iiljøministeren,Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte
foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens 5 B,

~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af r~rværende skrivelse,
og

~ tilladelsen il<ke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Under dags dato har ftIIIVaett11skrevet Lyngby-Tallilrb*

k~e soa ovenfor anført.

(/I t.fJA'~J ~ /V)~'7~{/l {I/ t', ,;?

l.Heid~ør nsen
~lvlJdommer

Fredntngsstyrelsen.

--------~----------~
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39661048
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Gladsaxe, den 14/12-95
FRS nr. 44/1995 BH

Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2800 Lyngby

Vedr. jr. nr. D7ll fredet elmetræ på ejendommen, matr. nr.
2 k Virum by, Virum, Furesøvej 131, 2830 Virum.

'IJ\ j

Lyngby-Taarbæk kommune har i skrivelse af l. september 1995
anført:

"Fra en tidligere administrator af ejendommen Furesøvej 131,
har vi modtaget meddelelse om, at det fredede elmetræ er "no-
get vissent i toppen" og en efterfølgende besigtigelse har
godtgjort at træet har elmesyge og nu må forventes at gå helt
ud.

Elemtræet er med sine ca. 250 år måske et af de ældste elme-
træer i landet og har en stammediameter på ca. 2 m og en me-
get bred krone. Lyngby-Taarbæk kommune har påtaget sig vedli-
geholdelsen af træet, der står på en fredet høj.

Træplejefirmaet Niels Hvass har besigtiget træet og udtaler,
at træet ikke står til at redde.

på den baggrund ansøges om tilladelse til at fælde træet,
idet oplyses at det ikke er rimeligt at plante et nyt elme-
træ.

At plante en anden art giver efter vor opfattelse ingen me-
ning, idet træet er fredet som elm.

Under forudsætning af at ejeren er indforstået, kunne det
derimod anbefales, at lade den gamle stamme stå tilbage som
minde om træet. Det antages at stammen vil kunne stå i endnu
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nogle årtier. Stammen vil muligvis kunne tjene som opholds-
sted og redemulighed for huleboende fugle."

Dansk Ornitologisk Forening har i skrivelse af 11. september
1995 anført:

"

I Dansk Ornitologisk Forening vil vi varmt anbefale kommunens
hensigt med at topkappe elemtræet, så stamme kan være til
gavn for den flora og fauna, der holder til i dødt ved.

\tl Vi vil opfordre til, at hvis der allerede eksisterer huller i
sammen/grenene, at topkapningen sker over disse, idet de med
stor sandsynlighed allerede benyttes af hulrugende fugle el-
ler flagermus."

Der har været besigtigelse.

Københavns amt har tilkendegivet, at træet er færdigt og bør
fjernes, men at rodnettet af hensyn til gravhøjen ikke bør
berøres. Amtet finder ikke, at der er grundlag for at lade en
del af stammen blive tilbage. Den vil stå som en "mærkelig
ruin" .

Danmarks Naturfredningsforening har tilkendegivet, at fore-
ningen er i tvivl om, hvor længe et træ er fredet. Selv udgå-
ede træer har biologisk værdi, men er der en sikkerhedsfare,
har Naturfredningsforeningen ingen indvendinger mod, at træet
fældes.

Lyngby-Taarbæk kommune oplyste, at der er afsat midler til
fjernelse af elmesyge træer.

Træet er fredet ved deklaration af 6. februar 1975, tinglyst
den 13. februar 1975.

Naturklagenævnet har i en afgørelse af 25. januar 1995 om
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• fældning af træer med elmesyge i fredede arealer i Lyngby-
Taarbæk kommune bl.a. udtalt:

"

Fældning af træer med elmesyge kræver kun dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, i tilfælde, hvor træer-
ne er særskilt fredede eller omfattet af fredningsbestemmel-
ser om naturskov eller urørt skov.

"

~ Da træet ikke må antages endnu at indebære fare for mennesker
eller ejendom, kræver en fældning således fredningsnævnes
godkendelse.

Af de af Københavns amt anførte grunde tages ansøgningen om
fældning af træet til følge.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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