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FredningsdekJarat1on.

Undertegnede Folketingsmand GnArdejer Johs. Kyed af Skovvang

pr. J.3eldr1n,se bestemmer herved som ~j('r af "Myrehøjskoven" b011g-

gende paa Metr. l~r. l g og l a1 af IJæsbyhoved MØlle, Næsbyhoved-

Broby So~n, skyld3at for Hartkorn henholdsvis 5 3kp. 2 Fdk. 2~ Alb.

og l Skp. l Fdk. og 2~ Alb., at det 3tore g~etræ 1 Skovkanten mod

øst og alle .Bø~etræer, der i 1,50 m. Højde er l m. eller mere 10m-

kreds, .>amt alle 'l'Mler indenfor 5 m. fra den nærme:.,te Kant af Sta-

vis~aen fredes. Rids av r det fredcr.e O~uande vedhæftes.

De fredede l'r'lJer :s~;81 ~'e~1t bevare; i deres natur] ige rilstRnd

og maa sBnledes ikke f~ldes eller besk2res for større ~rene, og der

maa ikke foreta~es Udgravninger, som 1{an ~'1{adc l'p'lJerne.

Fredningen sker ef'L r J'ftaJe med Naturfrednin Jsnævnet for

Odense Amt.5raad kred", der kall tillade Afvigl-lser fra Frednln~sbe-

stemmelserne, dog sas længe je~ le!'r, kun med min riltrædelse. ,
!
[

forud:
I

Denne De1{lare.tio!. maa t1ngJ'!ses paa min OVellnllVnte .ejendom

for al Pan- w];:l)ld og med Pr:'8taleret for Naturfredningsnævnet for

Oden,se Amt::;rapd,:kreds o: for mig- 'le" v person1 ig.
I'"Med Hensyn til Servi tuter og Byrler henvi';(;) _ til Ejendommens

Blad 1 Tingbosen.

Frednin$en ,kel' hien Vederlag til mis og uden Udgifter for ml~.
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REG. NR. 115'1- 00

Efter at naturfrednin~snævnet mpd tth:JlJtning af den med-
påtaleberettigede, gårdejer Johs. Kye0, Skovvang pr. Beldringf)i
skrivelse aI ll'juli 1~56 har meddelt tilladelse til fældning af
de af forat"lståendefredningsdek1c:.ration omfattede, på vedhæftede

Irids med "fældes" an~ivne 2 bøGetræer og l egetræ på betingelse af'l

der fredningen, begæres det tinglyst p~ parcellen, matr. nr. l ~,
Næsbyhoved mølle, Næsbyhovedbroby sogn, at fredningen ophæves, for-,

I

at de på saUlme rids med "FREDE,S" angivne 3 bøgetræer inddrages un-

såvidt angår førstnævnte 3 træer, samt at fredningen fremtidig i ~~

det omfatter sidstnævnte 3 træer, idet deklarationens bestemmelser
og området, der omfattes af denne, iøvrigt er uforandret.

Af hensyn til inddragelsen af de 3 nye træer under fred-
nineen medunderskrives nærværende påtegning af parcellens ~er,

ErøMih~df1Pn~N~.nl4rOdense.
for~o;lAmta'aad.skre&en16' november 1956.
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Fredningsnævnet
for Fyn

Albanigade 28, 5000 Odense C
Tlf. 66 1147 12
E-mail: fyn@fredningsnaevn.dk

Odense, den 30. december 2014
Journal nr.: Frs. 44/201 4

Søren Fentz Andersen
Fentz Multiservice

Ejistrupvej 162
5200 Odense V

Ansøgning om fældning af 5 træer på Næsby Skovvænge 29, 5270 Odense.

Ved mail af 25. september 2014 ansøgte De på vegne af Bente Thostrup om tilladelse til at
fælde 5 træer på skrænten ved $tavis Åens nordlige side.

Bredden af Stavis Åen er på det pågældende sted fredet i henhold til en deklaration, der er
godkendt af Fredningsnævnet den 3. oktober 1958.

I deklarationen hedder det: “Bredden lang Stavis Åfredet i en bredde af]O mfra normal
vandstand, således at den på åbredden værende træbevoksning ikke måfældes eller beskæ
resfor andet end rådne grene. På skrænten langs bredden må der ikke anbringes nogen
form for bebyggelse, herunder småhuse, drivhuse, drivbænke, skure og bådhuse.”

fredningsnævnet fremsendte ansøgningen til Odense Kommune, der den 12. november
2014 oplyste, at man havde besigtiget arealet. Kommunen anførte en beskrivelse af de træ
er, der ønskedes fældet.

I en mail af 4. november 2014 har Danmarks Naturfredningsforening bl.a. udtalt:

Jeg har dags dato været ude og setpå træerne, som står langs Stavis åen udfor Næsby
Skovænge 29 i Næsby Odense N.

Jeg mener ikke, at de 5 træer, som der er tale om, ttdgor nogetfare for Bente Thostrup
hus. (fordi træerne ikke ser syge ud,) Og der er en hof skrænt ind mod hendes hus, som
yderli-gere vil vanskeliggore, at træerne rammer hendes hus, hvis de skulle vælte i en
storm,
Det ene træ, som er gået tid, er bevokset med egefoj, som også vil vanskeliggøre, at træet
vælter og laver skade på huset.

Træerne højde er dog til stor gene, fordi de skygger for hende have og hus, som ikke får
meget sollys, hvilket kan ses både på hendes hus og have.

Jeg havde en telefonsamtale med Søren Andersen, og vi blev enig om at tage toppen af
træerne i stedetfor atfælde dem, og derved imødekomme Bente Thostrup ønske om mere
lys og sol til hendes hus og have.

Mit forslag er at lade træstainmer stå i 4 til 6 ni højde (éfter hvad der er teknisk muligt,) i
stedetfor fældning.
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I en mail af 30. oktober 2014 har Naturstyrelsen bl.a. udtalt:

Bortsetfra et dødt asketræ, vurderes træerne at være i god stand.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at deklarationen ikke helt er klar i forhold tit, om der i

forhold til fældningsforbuddet sondres mellem selve å-bredden og skrænten og om det som

følge deraf kun er på selve å-bredden, atfældning aftræer erforforbudt.

Da ingen afde ansøgte træer, efter styrelsens vurdering, står på selve å-brecdden men på

skrænten mellem åen og haven, bor nævnet vurdere, om træerne er omfattet affældnings

forbuddet.

Den 17. december 2014 foretog fredningsnævnet en besigtigelse. I besigtigelsen deltog De

og Odense Kommune. Som afslutning på besigtigelsen anmodede Odense Kommune om

lejlighed til at afgive en fornyet udtalelse.

Samme dag udtalte Odense Kommune:

Som opfølgning på denfælles besigtigelse dags dato har Odense Kommune genovervejet

fortolkningen affredningskendelsen. I kendelsenfremgår at

“Bredden langs Stavis Åfredes i en bredde af 10 mfra normal vandstand, således at den

på åbredden værende træbevoksning ikke’—måfældes eller beskæres for andet end rådne

gren!”

Odense Kommune har iforste omgangfortolket dette således, at alle træer indenfor 10

meter fra $tavis Å ikke måfældes, idet hele dette område så skulle defineres som åbred

den. Ved besigtigelsen blev der rejst spørgsmål ved dette. Odense Kommune anerkender,

at dette også kan fortolkes anderledes, idet atfredning af træerne kun skulle gælde på
den del afarealet, der kan betegnes som åbred i vandløbsmæssigforstand. Spørgsmålet

er derfor, hvilken del afdetfredede område, der i såfald skal betegnes som “åbredden ‘

dø det er mere vanskeligtpå det pågældende sted, hvor terrænetfalderjævnt ned mod

åen. Odense Kommune er dog kommet til den konklusion, at det areal, der skal betegnes

som åbred i vandlobsmæssigforstand, ikke omfatter hele den fredede skrænt.

For det pågældende areal vil det efter Odense Kommunes vurdering betyde, at de udpe

gede træer, der ønskes fældet ikke ligger indenfor åbreds-arealet.

Afgørelse:

Ved en fortolkning af fredningsteksten findes det alene med sikkerhed bestemt, at fæld

ning af træerne på åbredden ikke må finde sted. Da der ikke med den fornødne sikkerhed

er bestemmelse imod, at træerne på skrænten fældes, finder et enigt fredningsnævn ikke, at

fældning af de ønskede træer er forhindret eller kræver dispensation.

Klagevejledning

fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 7$, stk. 3, indbringes for Na
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tur- og Miljøklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgi
ves skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf natur
beskyttelseslovens § $7, stk. 2.

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

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du ind-

betaler et gebyr på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Du skal benytte denne opkrævning ved indbeta
ling af gebyret. Natur- og Milj øklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur-
og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Be
tales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises

klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøk
lagenævnets hj emmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for eflerkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstein

stansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod

at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at
klag har et afgørelsesudkast i partshøring.

itt—
Jør e etersen



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Birgitte Borgstrøm 
Freddy Madsen 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 14. september 2016 
 
Dispensation til at foretage fældning af asketræ 
 
Fredningsnævnet modtog den 27. april 2016 mail fra Birgitte Brostrøm, ejer af ejendommen Næsbyvej 
118a, Odense N, der ansøgte om dispensation til fældning af et asketræ, der mistrives, idet hun anførte, at 
familien er bekymret for, om døde grene kan falde ned og ramme personer eller ting. Træet står på 
ejendommen med matr.nr. 1hr Næsbyhoved Mølle, Næsby.  
 
Sagsfremstilling 
 
Det fremgår af ansøgningen og medsendte billeder, at der er tale om et solitaire asketræ med kun enkelte 
store levende grene. Ansøgeren oplyser, at en stor gren tidligere er faldet ned.  
 
Odense Kommune har foretaget besigtigelse af træet ved parkforvalter. Kommunen oplyser følgende: 
 
”Træet er af arten ask (Fraxinus excelsior). Det er ca 15 meter højt er ca. 40 cm i brysthøjde. Placeringen er 
ca. 1 meter fra Stavis Å. 
 
Træet er angrebet af svampesygdommen asketoptørre, som har forårsaget de fremskredne 
kronesymptomer (døde grene, spidser og knopper, ringe bladsætning, asymmetrisk opbygning, panikskud 
og afbrækkede grene). Dette er en alvorlig anmærkning og er den primære årsag til træers svækkede 
tilstand.  
 
Stammen er overgroet med egefeu i en sådan grad, at det ikke kan erkendes om der er skader på selve 
stammen.  
 
Ved stammebasis mod huset  er der en mindre skade med begyndende råd (se billede) og træet horisontale 
rødder er begrænset ud mod åen.  
 
Konklusion er, at træet er svækket primært grundet aketoptørre. Det bør forventes, at træet svækkes 
yderligere. I takt med, at træet svækkes yderligere øges sandsynligheden samtidig for nedfaldne grene. 
Eftersom de nedfaldende grene kan være potentielt farlige for mennesker, der opholder sig i haven, 
anbefales det at kraftigt beskære eller fælde træet.” 
 
Fredningen 
 
Træet er omfattet af deklarationer tinglyst henholdsvis 30.12.44 og 20.12.56: 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-20-2016 
Dato: 14. september 2016 



”Undertegnede Folketingsmand Gaardejer Johs. Kyed af Skovvang pr. Beldringe bestemmer herved som Ejer 
af ”Myrehøjskoven” ……. At det store egetræ i Skovkanten mod øst og alle Bøgetræer, der 1,50 m Højde er 1 
m eller mere i Omkreds, samt alle Træer indenfor 5 m fra den nærmeste Kant af Stavisåen fredes. … 
 
De fredede træer skal bevares i deres naturlige tilstand og maa saaledes ikke fældes eller beskæres for 
større Grene, og der maa ikke foretages Udgravninger, som kan skade Træerne.” 
 
Høring 
 
Styrelsen og Vand- og Naturforvaltning har i høringssvar af 7. juli 2016 anført, at der i årenes løb er givet et 
antal dispensationer til fældning af træer omfattet af deklarationerne. Styrelsen henviser herefter til 
kommunens udtalelse efter dens besigtigelse.  
 
DN, Odense har ikke udtalt sig i sagen.  
 
Odense Kommune har kraftigt anbefalet en fældning.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  
 
Afgørelse 
 
Da træet skønnes at være døende på grund af sygdommen asketoptørre og da det kan udgøre en fare for 
mennesker, giver et enigt Fredningsnævn dispensation til at foretage fældning af asketræet på Næsbyvej 
118a, Odense N.  
 
Dispensationen er givet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.  
 
 
 
Anni Højmark 
formand 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.nmkn.dk/

	Forside
	Deklarationer 30-08-1944
	Deklarationer 16-11-1956
	Dispensationer 2014
	Dispensationer 2016

	Tekst3: 0795700
	Tekst4: Træer langs Stavis Å
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	Tekst10: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 30-08-1944, 16-11-1956


