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Fredning i Fyn s amt.

Lokalitet: Stendiger på matr. nr. lh og lah Hvedholm hovedgård
til

, Kommune: Fåborg

Sogn Horne Reo. nr.: 431-06-05

• .....0 : ::I

Ejer

IAreal

Fredet

e
Formål

Indhold

,. ,
" +- - /

"./

Privat

Overenskomst 18/2-1961

Sikring af stendiger.

Stendigerne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så
tæt ind til stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.
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GJ.
l\latr.nr. Ih og lak af Hvedholm
hovedgård, Horne sogn.

AFSKRIFT.

Anmelder: Fredningsnævnet for
Svendborg amt.

Stempel-og gebyrfri i mfr.
af lovbekendtgørelse nr. 106 af
21. marts 1959.

.. .. .....
Fredningsoverenskomst.

Undertegnede Fåborg-Midtfyns Kvægavlsforening som ejer
af matr. nr. Ih og lak af Hvedholm hovedgård, Forne sogn, tilbyder herved
at frede samtlige stengærder, der er helt eller delvis beliggende på
ejendommen, og som løber enten i dennes skel eller langs offentlig eller
privat vej eller i s~wv eller som hegn om skov. Stengærderne må herefter
ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten derfra.
Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind til dem, at de udsættes
for ødelæggelse.

Pc:...talerettilkommer fredningsnævnet for Svendborg amt,
som wr berettiget til at lade overenskomsten lyse på ejcndomm~, ligesom'~,
nfBvnet er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne 'thr at op-
nå, at disse rykker tilbage for overenskomsten.

DG fredede stengærders beliggenhed på ejendommen vil nær-
mere blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævn.ets bekoste
ning udfærdiget kort, der senere vil blive vedhæftet overenskomsten,
ligesom en genpart af kortet ved nævnets foranstaltning vil blive hen-
lagt i ejendommens a~t på tinelysningskontoret.

Bjerne Mk.,den 1 januar 1961

! For'Fåborg Midtfyns ~WI"gavlsforening
, Best Kristian Andersen.

J s. Odde Poulsen Peder Høj Kristen Larsen
Jens Filipsen ,Johs. Kristiansen Rs. Larsen ..
Johs. Rasmussen Etik Dahl Jensen ' Aksel Krogh

Kresten Stensgaard Rud. \~'MøllerMadsen ..
Foranstående fredningstilbud modtages.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, d. 18. februar 1961.
Dige

Herluf R~lsmussen Kristoffer P10ug.

frs. 134/1960
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Indført i dagbogen for retten i Fåborg
den 27. februar 1961

Lyst
Bind Horne IV bl. 1342

Vedtægter forevist
Anm: Forud hsfter servitutter og pantegæld.

Dige.
stempel-og gebyrfri i mir. af
lovbekendtgørelse nr. 106 af
21/3 1959 Anmelder: Naturfrednings-

nævnet for Svendborg amt.

Det ved nærv2rende overenskomst fredede stengærdes
beliggenhed er angivet p2 vedhæftede kort, hvoraf en genpart bedes
henlagt i ejendommens akt.

Naturfredningsnavnet for .Svendborg amt, den 27. april
1961.

Dige.
Indført i dagbogen for retten i Fåbårg

den 27. APR. 1961
lyst

Bind Horne IV bl. 1342.
Kort vedhæftet

Dige
-----00000----

Afskriftens rigtighed belcræftes.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt,
den 30. maj 1961. '~
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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyns amt. bO~.OO

Lokalitet: Stendiger på ma tr. nr. lQ Hvedho1m hovedgård

Kommune: Få borg

Sogn Horne Reg. nr.: 431-06-06

Ejer

IAreal

Fredet

e

:Privat

:Overenskomst 8/12-1960

Formål : Sikring af stendiger

Indhold : Stendigerne må ikke fjernes eller Ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så
tæt ind til stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.
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REG. NR ,,, '3

nr. 1s. a1 HTedhollll hovedgård,
øogr..

Anmelder. ,.e4n1ng ...... ' to~
Svendborg _".

a'.mpel-og gebyrfr1 1 medfør af
lov nr. 140 af 7. maj 1~'7 ~ "~e

.,'

Underterneue ltI'6a:turhan .,ler IiWlS l:'etur Balke .... Ol A.nna
Mar{j,rethe HlllllJen t. DHlkemone fJom ejer a.f. att. ~lr.1.2,.;J'vatl.holm hoved.-
lård, I{o!'lle sogn, tilbydor hervod at frede de langs e3e:"ldo_JU1 ø.t-
lige skel oe lr.neu l\~,rrmllenha11l.i.endo etenrær-4.r.'tengwrdtne ... u».
efter ikke fjernes eller øJeloogg•• , 11ges~ 4er ikke .. b.~"'"
.ton derfra. 'Jer ~.1å 1\:ke pløjes ell(lr trav •• øl tæt ind til t.l'II, at
de UUStllttoe for 'iihlelw~~t~Glge.

Påtalel'et t:tl~,:o:uner fl"odn1n;~a~t fo~~"""nl~t"g amt, 130m

eJ' berettiget ti.l at lade overunskomøten 'r•• på. e'.a4oamen. l1&e.om
lWJvnet er be.r$tt1g~t til at rette henvendelse ~il panthaverne tor at
opul, at diae. rykker tilbas_ tor ovorenokoF.uaten. ""

> De .f'r-.ide~a stengærdel's beliggenhed p.j, cjcn,ior.ncm vil ......
aere blive .rmsivet jH'\ et af en 19"ndinap.Jltør cPå t'redn1ngsnævnete ..
kQ.tn1%l8 ud:t'æ:rdi.r;at :~ort, der senere vil blt.,.. vod.hæftet overt)nøkoa-
_11, 11g.8011en g.npaM at korte" Ted niDvnet. f01"&utaltninJ~ vil )1t...
v. ll.lagt i 'Jew101l\l1enS akt på tingl;Yl!in1.n[';,~o .. toret.

Bjerne ,"6-12 deoember19'0.

Kreaturhandler
Huns I3alkemose
Bjer.ae
Horne
Fyn

Anna Margrethe Hansen
r •

Foranstående fredningstilbud modtages.
Naturfredningbn~vnet for bveDabor~ amt,
ber 1960.

den 8. decem-

Dige Herluf B.asmussen Kristoffer P1oug.
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Akt: Skab nr.
Nord,. (udlyldes al dommerkontoret)

I~

1-
J-

!
Z

~
/

I'
/

/
/

/
/

I
li)

Xa.lr: nr. IS, la.09 I ak
X 'fJuLhobrLHo?JedgJrd
Hornfb Sogn,
SaLling Herred
Svuu:Zhorg Rrnl
17djazr~'/ i ~ 0/ .Iredn.ing 0/ slengærder

~

Xå(/orÆold l:11-000

0iBn.a.lzu for slengærck. -""""""'>
I T!-

):0:»

B.stilllngs-

lormular ~. I~Y/
Y.1 fløj /fr1f1(/

L __



FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyns amt. 00':>.00

Lokalitet: Stendiger på Hvedholm

-' Kommune: Fåborg
Sogn Horne Reg. nr.: 431-06-04

[

.31

orne
I

ilIlI","'r'r........

Ejer Privat

IAreal

Fredet Overenskomst 18/6-1957

Formål Sikring af stendiger.

Indhold Stendigerne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke p1Øjes eller graves så
tæt ind til stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.
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Matr. nr. la mfl. llvodholm Uovedgaard og la mfl.b,. alt Horne sogn.
REG.NR, .(ø3 2%-57

Bjørne
AtøJs!&U

B 58g

Am.;elcler. Predn1n,~~en..1lVnt.t for Svendborg amt

Undertegnede godeøjer Aa.\;eLhr~en
flom ejer tlf ejendommen llvedholr.l IJovedgue.rd Inatr, nr. la,lb og 1. Hvedholm
Hovedgaard, !lorne Dogn, 04~metre UX". la,l'i o, l'n B3erne by,Horne eogn,

tilbyder llGrved Gt trede samtlige atengrerder, der er helt eller 4elvla
be11ggende på ejendomulen, og Bom løber enten ;1 dennes skel eller langa
otfentl13 eller privat v'3 øller ;1 okov cll~r som hegn om okov. StaD- I'
I~raer.ne må beretter ikke f~ernes eller ødelwageu, ligesom der 1kke mA bor
tages eteu derfra. Der må ikke !llø3ea eller Srnves aå tæt ind til deJll,at
de udeætt •• 101' ødelmggelce.

V40ver de foran angivne atel18ærder ønakeø lderligere .fred_t.
Undta«et fru fredningen erl
.Påtaleret tilkommor rredningaMvllct 1'01' Svendborg amt, SOlI j

I

l1g ••• DIIY- 'er bcrettigell til at lude ovct'onskomaten lyoo på ojendoill,;,en,

net er berottigt:t til Ilt rette honvend(;los 1011 panthaverne for at 0_.

at disse rykker tilbage for overe ...ll.>koA.13 Lou.

De fredede eteng:\::rderø bel1gLc.:u.t.ed på oJOllGom...cn vu. nærme"

blive angivet på et af' tm lHw.l1ucl.,ekt",r på .frodnin8oll!clfnots bekoetn1.n8
udfærdiget k01't, dor uoncrø vil blive vodll~t'tct OVer4;tlli)lJ,:omuten. 11[;;880m

en genpart af kOl'tet ved lla->vnetsforarllatr.l tn1~ vil blive hamlast 1
ejendommens akt på t1nglyøni~li)koatoret.

Aage Lareen,
/1 -H~olm. den,lB. juni 1957.

...-
Idet umstående fredningøtilbu4 modtages, begære. ovoren8-

kometen t1nølypt. Med hensyn til torauetåellde servitutter og byrder
henv1.es 1011 ejendolllUlene bl~\d 1 t1ngbogon.

rrednil'l8tlurovnet for Svendborg wat, den 20. 3Wl1 1957.
Dige Kristoffer ~lOUl.

ad Stm. j. nr. ;. / rJ ~I
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Il:dført 1 Døgbogen for Retø1creds nr. '7.
Ji'aeborg KøbstAd og :.alling Hrd. m.v.

d. 22. juni 1957.
{.yst. !fill{;bog. Dd. HOl'ne 111 Bl. 755,

- IV 1'37 og 1;57.
A.nIU. • • • • • • • • • • •

»'rednil1gs1l!.tlVnet tOl' bvøndbol'g t.b.Jtl.råool;roda,

På vedhærtede kort er do fredede stengærder& boligeellhed aJl81vet~
Genpurt flf kortet bedes hcnlvgt i qGndOUUl101LC akt, hvori.oi> det

..aee noteret, at overonskomnten a10110 vedrører metre nr. lu,lb og la af
Hvedholr.. Hovcdgaard, llorno SOe'll, og la Ejerne by, aorne ~obn.

Det bewærkes, at det mellem matr. nr. la og 10 Hvedholm hoved(ØJ
Horne oøgn, løb~nde utQr~rde ~1 underg1veø fredning i det omfang eærdet
tilhører e3eren uf metre nr. la.

If·rtldl.i1'A(,~l;;.t.lC:Vncti'or Svendl10rg amtørAdøkreds,
døn 4. marts 1958.

F og-J?ouleen,
ElUpp.

Indført i ~l~boccn fer Dctckrcds ur. '7
iaaborg K0b~t~u og Salling Brd.m.v.

d. 5 Mar. 1958.
Lyot tingbog. hd. ~orne 111 Bl. 755.

- IV 1337 og 1'57.
POI'8m,tA,tx,do retgallDl'f.l!'kn1ne UJl.~tElgell f. s. v. engårne.ne.
6,9 08 lo.

Fog-i.Joulaen,est.
--00000--

AI~kr1.rtel1t.:1 rig tichod tlcl::l:~ftGe.

Freul1in8a~vaet tor i<lYcnciboz'S,.&lbrådsueda,
den .J S'· juni 1958.

r
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Fredning i Fyns amt. 003.00

~ Lokalitet: Områder og træer på Hvedholmti;
Kommune: Fåborg

SOQn :Horne Reg. nr.: 431-06-01

Ejer

,I:Areal

Fredet•
Formål

Indhold

- - -,-
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Privat
\

1,0315 ha

FN 22/6-1938

Bevaring af skov samt alleen med tilhørende stendiger.

Det nordøstlige hjørne af skoven Sofielund skal bevares i sin
nuværende tilstand. De 4 gamle fritstående egetræer beliggende
ved skovvejen i den sydøstlige del af Sofielund samt alleens
lindetræer må ikke fældes og grene må ikke kappes uden nævnets
samtykke.Stend1gerne fredes 1 deres fulde udstrækning og sådan-
ne foranstaltninger vedrørende deres bevoksning, deT vil kunne
forandre deres nuværende fremtræden, forbydes.

51



UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

K e n d e l s e

afsagt den 22. Juni 1938.

Da Fredningsn~vr.et skønner, at de paagældende Omraader
og 'l'r<>.;erpaa Llatr. Nr. lb HvedhollllHovedgaard, horne Sogn, "Sophien-
lund" Skov, samt Alleen med tilhørende Stendiger, der er beliggende
paa tjatr. Nr. la srnst. og fører fra Bøjden LanJevejen ind til Portla-
den paa Avlsgaarden, er af en saadan Skønhedsværdi, at de af Hensyn
til Almenheden bør bevares, vil Yredning være at iv~rksætte saale-

Det nordøstlige Hjørne af den paa Uatr. Nr. lb liggende Skov
Sophienlund af Areal 10315 Kvadratmeter og afgrænset som vist paa
det fremlagte Kort "Alt, skal saa vidt muligt bevares i samme 'fil-
stand som den nuværende, hvorfor b'ældning af 'rræer og Grenekapning
og andre Ændringer vedrørende Bevoksningen ikke maa foretages uden
Tilladelse af Fredningsnævnet, der tillige kan paabyde saadanne For-
anstaltninger vedrørende Bevoksningen, som er nødvendige for, at de
paa Omraadet staaende gamle Ege, den store Ask og Taxene kan frem-
træde paa samme ll;aadesom hidtil.

De fire gamle fritstaaende Egetr!J.;erbelig~ende i "Sophien-
lund" ved 3kovvejen i den sydøstlige Del af Sophienlund, som vist
paa Kortet "B", samt Alleens Lindetnl:;ermaa ikke fældes, og Grene maa
ikke kappes uden Nævnets Samtykke.

3tendigerne fredes i deres fulde Udstrækning og saadanne
E'oranstaltninger vedrørende deres Bevoksning, der vil kunne forandre
deres nuværende l!'reL1tn.,den,forbydes.

Ejerne af l.1atr.Nr. la oc;lb Hvedholm, Statens Jordlovsud-
valg, har pac.1staaetsig tilkendt Ers tatning for l!'redningeni Sophien-
lund, og saadan Erstatning findes efter Omstændighederne at maatte
tilkendes med 400 Kr., som i det hele udbetales til Ejerne.

Medens Afm~rkning af de enkelte Trwer, Alleen og Jtendigerne
ikke find<as fornøden, vil Grwnsen for det fredede Omraade af l/latr.
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l~r.lb vEt;reat afm:.±;rkemed J ten, hvor Vandrenden hører op med at
danne Grænsen, hvor denne gaar forbi det store Asketra., og hvor den
skærer Grænserne for Uatr. Nr. lb.

De paagwldende 3teder er paa Kortet A betegnet med a,b,c,d
og e.
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Akt: Skab X nr. 589
Nord. (udfyldes øf dommerh.tore!)
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG.NR. ~03

År 1980, den -ll. juli afsa~des i
Frs. nr. 161/1980 Kloakledning, der skærer fredet

stendige på matr. nr. l-h Hved-
holm hovedgård, Horne,

dommen Hvedholm Hovedgård, matr. nr.ne l-h og l-ak af Hvedholm Hoved-
gård, Horne, fredet "samtlige stenfjærder, der er helt eller delvis
beliggende på ejendommen, og som løber enten i dennes skel eller langs
offentliB 811er ~riva~ vej eller i skov eller som hegn om skov. Sten-
gærderne må herefter ikke fjernes eller ødelæ~ges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind
til dem, at de udsættes for ødelæggelse."

I skrivelse af 9. juni 1980 (SAP/km) har Fåborg kommunes
'tt; stadsin~eniør ansøgt om tilladelse til at måtte foretage opbrydning

~ og retablerin~ af stendiget, ved projektering af kloaksystemet ved
byggemodning af boligområderne Henrik Stengården og Betzyslyst. Det
er anført, at det har vist sig'mest fordelagtigt at lægge regnvands-
lednincen under omtalte stendige.

Fredningsnævnet har indllentet udtalelser fra J!'ynsamtskommunes
fredningsafdeling, der har bem~rket, at man ikke finder noget at ind-
vende mod det ansøgte, idet man fO~ldsætter, at stendiget efter Eennem-
bruddet retableres på en sådan måde, at det foretagne indv,reb ikke efter-

~\lader sig synlige spor.
v' .Frednin~snævnet har ht;refter fund.et det rimeligt i medfør af

navll,:,,'il:ed.n~ng.s.Lovens§ )4 sek. l at tillade den ansøgte genne!T19kæring,

I"~.... ='===-.
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på b 1-' l f at !."rennemskærino·enikke efterlnd8r f5YTI" lj !~ee"vinge se a, L: tJ u

Thi bestemDles:

Fredningsoverenskomst af 18. februar 196] om fredning af

stengærder på Hvedholm Hovedgård, matr. nr.ne l-h og I-ak lIved.holm

Hovedgård, Horne, skal ikke være til hinder for, at Fåbors kOrrur.UDC

ved projektering af kloaksystemet ved byggemodninG af boligomr~ldt;:r.·nE:

Henrik Stengården og Betzyslyst, herved får tilladelsE: til at fon:-
.4t tage opbrydning og retablering af stendiget,

- .. '~

• Raunhol
fung. formand.

" I .. r ",



'.,

'.

FREDNINGSNÆVNET
fOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREON INGSKREDS
Egeosevej U • Telefon (09) 211693

( ',( - c IJ(JO 0 fJ 5 ()O ()
Til fredningsregisteret lr\ I' " l,) [ \j 1.,-"
til orientering

5700 SVENDBORG, den :5 / l 19 B5

Journal nr.: r r s. 2 B 7 / l 9 B4 •

Man har d.d. tIlskrevet Grundejerforenlnyen Margrethevang,
v/Steen Stølsvig, Margrethevang 51, 5600 Fåborg, således:

I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse
til at foretage en gennembrydning på eet sted og en lukning et
andet sted af det fredede stendige mellem matr. nr. 24-a Svan-
ninge by, Svanninge, og matr. nr. l-h Hvedholm Hovedgård, Horne.

Stendiget er fredet ved deklaration af 20. juni 1957 blandt
andet således, at det ikke må fjernes eller ødelægges, ligesom
der ikke må borttages sten derfra.

Fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med amtskommunens
fredningsafdeling, der blandt andet har påpeget, at fredningsde-
klaratIonen ikke indeholder bestemmelser om plejeforanstaltninger,

men at spørgsmålet om pleje nu (i henhold til bekendtgørelse af

6/12 1983) må afgøres af amtskommunen.
Fredningsnævnet har den ll. december 1984 afholdt møde på

stedet med besigtigelse efter indvarsling af interesserede myn-
digheder og organisationer. Om det på mødet passerede henvises
til vedlagte mødereferat.

Nævnet har enstemmIgt vedtaget at udtale, at det ansøgte ikke
ses at komme i strid med fredningens formål, hvorfor det tillades
i medfør af naturfredningslovens § 34, at den bestående ca. 5 m
brede åbning i stendiget lukkes, og at der på det under mødet
udpegede sted foretages en ny åbning på ikke over 2 m's bredde.
Arbejdet bør udføres med sagkyndIg bistand, og vejledning kan
hentes l KirkemInisteriets cirk. af 9. april 1965 om vedligehol-
delse og omsætning af stengærder.

Som det fremgår af mødereferatet kan grundejerforenIngen for-
vente nærmer~~ejledning med hensyn til stendiget s pleje iøvrlgt
fra amtskommunens fredningsafdeling.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes fred-
ningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-

......... ~
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relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,

4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~=r
L··....····..Ju l. Paulsen

formand

Miljøministeriet
J. nr. F. \ ~~(
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G undejerforeningen Margrethevang,
vi teen StØlsvlg,

ethevang 51,
Fåborg MOC::~[;j8t i fmdningsstyrelsen
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Ar 1984, den ll. december kl.IS.oo afholdt nævnet møde og besig-

tigelse ved stendiget Imellem matr. nr. 24-a Svannln~e by, Svanninge

og matr. nr. l-h Hvedholm Hovedq~rd, HOrne l

Frs. 287/1984 Renoverlng af fredet stendlqe imellem

Marqrethevnng, matr. nr. 24-a Svan-

nlnqe hy, Svanninqe og matr. nr. l-h

Hverlholm Hovedg~rd, HOrne.

Der fremlagdes:

- skrivelse af den 29. oktober 1984 fra GrundeJerforenlnqen Marqrethe-

vang med påtegning af den 19. november 1984 fra Fyns amtskommunes

frednIngsafdelIng.

- kopi af kort over området.

Fredningsnævnet var sammensat af formanden, dommer Jul. Paulsen,
Svendborg, det amtsrådsvalqte medlem, anlægsgartner Hans Larsen, Rlnqe



•
samt medlemmet for Fåborg kommune, Knud E. Hansen, Fåborg.

• løvrigt mødte:

- Grundejerforeningen Margrethevang ved Benny Henriksen ,

- lodsejer Kristian Andersen,

- Fåborg kommunes tekniske forvaltn~ng ved ingeniør Fiseher,

- Danmarks Naturfredningsforening ved overlærer J.K. Groth,

- for beskæftigelseskonsulent Svend Skipper mødte Arne Damborg,

- forstkandidat Poul Damgaard, fredningsafdelingen.

Formanden forelagde sagen, herunder de indstillinger, der er

fremkommet i sagen.

Benny Henriksen påviste det omhandlede stend1ge og redegjorde

tt for grundejerforeningens planer om luknIng af hullet på ca. 5 m,.
der på nuværende tIdspunkt er i stendiget ud for en parcelhusgrund,

ligesom der ønskes etableret et nyt hul på ca. 1-2 m for eventuelt

senere sti forbindelse t11 vandet. Dette hul ønskes dog først etab-

leret om ca. 4-5 år. Endvidere ønsker grundejerforeningen at foretage

en renovering og plejning af stendiget. På forespørgsel oplyste Benny

Henriksen, at Fåborg kommune har erklæret at ville bistå ved udførel-

sen af arbejdet, der vil blive udført som beskæftigelsesprojekt.

e
e
•

Poul Damqaard var af den opfattelse, at grundeJerforeninqen skal

have lov til at lukke hullet og etablere et nyt mindre hul, 1det der

er tale om et beskedent 1ndgreb. Man må dog være forsigtig, 1det sten-

d1get må bevare sin nuværenrle karakter. Man kan se, at der er sket

nogen opfyldn1ng af en del af d1get.

Danmarks Naturfredninqsforen1nq tilsluttede Slg Poul Damgaards

opfattelse, men pOlnterede 11gelpdes, at de nye qennembrud må udføres

således, at dr ikke vIrker skæmmende, eventuelt ved opførplse af en

stente.

Arne D8mborg bemærkede hertil, at den nye åbnIng skal være så

bred, at det er muligt for en barnevogn at passere, dog skal man så,.~ vidt mulig forbindre, at der kommer til at ske kørsel med knallerter.

Formanden bemærkede, at indgrebene l stendIget bør ske med sag-
kyndig bIstand.
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Poul Damgaard forespurgte, hvor stor strækning af diget man

ønsker at vedligeholde.

Benny Henriksen svarede hertil, at vedligeholdelsen af hele sten-

diget er pålagt grundejerforeningen.

Poul Damqaard erklærede, at amtskommunen på et senere tidspunkt

vil se på sagen, og udarbejde en vejledning til grundejerforeningen

vedrørende plejen af stendiget.

Dermed sluttede den officielle del af mødet.

Nævnet foretog herefter

Votering:

Der var enighed i nævnet om at tillade det ansøgte.

Mødet sluttet.

~,.~
~~lsen~~

dt!li:{ .
IIngrid Therkelsen

formand sekretær

--00000--
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FREDNINGSNÆVNET
fOll

fYNS AMTS SYDLIGE FllEDNINGSKllEDS
Egrnarvrj 15 • Trlrfon (09) 21 1693

Til fredningsregisteret
til orientering '5

5700 SVENDBORG, den 3/ l 19 Rl'
Journal nr.: F r s. 297/1984

Man har d.d. tilskrevet skovrider Hans Mandøe, Gestelevvej 26,
Bolteskov, 5750 Ringe, således:

I en hertil indsendt ansøgning har De på vegne godsejer
Flemming Koch ansøgt om tilladelse til at fælde 3-4 fredede
egetræer i skoven Sophienlund, på matr. nr. l-a og l-b Hved-
holm Hovedgård, Horne, idet De har anført, at forstmæssige
grunde tilsiger, at træerne eller i hvert fald enkelte af disse
nu fældes.

En del af skoven Sophienlund, nemlig det nordøstlige hjørne,
der er nærmere afgrænset på et kortbilag til fredningsdeklara-
tionen, skal ifølge kendelse af 22. juni 1938 bevares l samme
tilstand som den, der forefandtes på fredningstidspunktet, hvor-
for fældning af træer og grenekapning og andre ændringer vedrø-
rende bevoksningen ikke må foretages uden tilladelse af frednings-
nævnet, der tillige kan påbyde sådanne foranstalt~ninger vedrø-
rende bevoksningen, som er nødvendige for, at de på området stå-
ende gamle ege m. fl. kan fremtræde på samme måde som hIdtil.
Endvidere må 4 gamle fritstående egetræer belIggende ved skovvejen
i den sydøstlige del af Sophienlund ikke fældes, og grene Ikke
kappes uden nævnets samtykke.

Der blev tillagt den daværende ejer af Hvedholm gods erstat-
nInq l anledning af fredningens gennemførelse.

Fredningsnævnet har den ll. december 1984 afholdt møde pR
stedet med besIgtigelse og under tilvarsling af Interesserede
myndigheder og organisatIoner.

Om det på mødet passerede henvises til vedlagte mødereferat.
Fredninqsnævnet har enstemmigt vedtaget at udtale:
Ifølge naturfrednIngslovens § 34 kan fredningsnævnet kun med-

dele dIspensationer fra en fredningskendelse, såfremt dIspensationen
ikke kommer l strid med fredningens formål. Nævnet har særlIg taget
stillIng til, hvorvidt de l referatet omhandlede 3 egetræer, som
- hVIlket erkendes - er medtaget af ælde, nu bør fjernes. ~ævnet

\



mener imidlertid ikke, at det kan undgås, at fældning på nuvæ-
rende tidspunkt vil komme i strid med fredningens formål. Egetræ-
erne vil efter forstkyndiges bedømmelse kunne klare sig i mange
år endnu, deres værdI som gavntræ vII være beskeden, og de vil
ikke være til fare for nogen ved eventuelt stormfald. Træerne
danner endvidere basis for et bemærkelsesværdigt insekt- og fugleliv.

Som følge heraf kan det ansøgte Ikke imødekommes.
Med hjemmel i fredningskendelsen bestemmes, at der skal fore-

tages en udtynding af bevoksningen i underskoven omkring egene,
således at disse vil kunne få mere lys.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Over fred-
ningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.

Nævnet har underrettet ejeren, den stedlige kommunalbestyrelse,
Fyns amtskommunes fredningsafdeling m.fl., der ligeledes inden 4
uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om
foranstående.

r ...,

~.ul. Paulsen
formand

Miljøministeriet
J. nr. F. \~~(

'\~\\()

Mandøe, Modtaget i fredningsstyrelsen
26,
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Ar 1984, den ll. december kl. 14.00 afholdt nævnet Møde oq

besigtigelse i Sofienlund-skoven ved Hvedholm Hovedgård i

Frs. 297/1984 Skovning af 3-4 fredede egetræer

i Sofienlund-skoven ved Hvedholm,

matr. nr. l-a og l-b Hvedholm

Hovedgård, Horne.

Der fremlagdes:

- skrivelse af den 9. november 1984 fra skovrider Hans Mandøe med

fredningsafdelingens påtegning af den 27. noveMber 1984.

- udskrift af fredningskendelse.

- kopi af kort vedrørende området.

Fredningsnævnet var sammensat af formanden, dommer Jul. Paulsen,

Svendborg, det amtsrådsvalgte medlem, anlægsqartner Hans Larsen, RInge

samt medlemmet for Fåborg kommune, fuldmægtig Knud Hansen, Fåborg.

løvrigt mødte:

- godsejer Flemming Koch,

- skovrIder Hans Mandøe,

- Danmarks Naturfredningsforening ved overlærer J.K. Groth,

- forstkandidat Poul Damgaard, Fredningsafdelingen.

Formanden forelagde sagen og redegjorde for de indstillinger,

der er fremkommet i sagen. Endvidere redegjorde formanden for den

på ejendommen lyste fredningskendelse.

De fredede træer i det nordøstlige hjørne af den på ejendommen

matr. nr. l-b beliggende skov, Soflenlunrl,blev p~vlst, og godsejeren

udpegede de 2 egetræer, stående vestllgst I gruppen af fredede træer,

som de træer, der ønskes fældet på qrund af, at træerne synliqt

fremtræder som værende i forfald med uregelmæssIg top og mange afknæk-

kede grene.

Godsejer Flemminq Koch redegjorde for baggrunden for sin ansøg-

ning til fredningsnævnet om tilladelse til fældnlnq af de 2 påviste

træer, idet træerne er i stærkt forfald og derfor ikke længere er

bevaringsværdige. Træerne har inqen værdi og godsejeren finder, at
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træer skal være friske og i grokraft.

Skovrider Mandøe bemærkede, at der ikke er nogen kommerciel

anvendelsesmulighed for de 2 træer.

Poul Damgaard udtrykte, at gruppen af træer er fredet ud fra

æstetiske grunde, idet det er specielt og meget sjældent med en sA-
dan gruppe gamle egetræer. På trods af at træet 1 det sydvestlige

hjørne af gruppen ikke længere fremtræder som et smukt træ, fInder

han, at disse gamle ege også er smukke i deres forfald. Endvidere

er de gamle egetræer et grosted for mange insekter og fugle, og træ-

erne er ikke placeret på en måde, således at der kan være fare ved

nedfald af grene.

Danmarks Naturfredninqsforeninq kunne tilslutte sig Poul Damgaards

indstilling om, at træerne bør bevares indtil de f~lder af SIg selv.

Træerne har ingen værdi for skovejeren og er ej tIl fare.

Godsejer Flemming Koch bemærkede hertil, at det er vigtigt at

bevare et gammelt klenodie, som det største egetræ yderst i gruppen,

men godsejeren mener stadig, at træerne er så medtagne, at de bør fæl-

des.

Herefter blev de 4 gamle fritstÅende træer beliggende i Sofienlund-

skoven ved skovvejen rlen sydøstlige del af SofIenlund besIgtiget,

og skovrider Mandøe udpegede egen i det nordvestlIqste hjørne af grup-

pen som træet, der ønskedes fældet. Også dette træ er 1 stærkt forfald,

og forstligt burde træet nok have været fjernet for over 50 Rr SIden.

Træets placering er tIl ugunst for de øvrige træer, idet kranerne er

på vej til at vokse sammen. ØkonomIsk er træet uden værdI.

Poul Damgaard udtrykte, al det Ikke er et harmonIsk træ, mpn også

dette træ fInder han smukt 1 SIt forfald. Træet er ikke smukt ud~lklet

og ville formentlig Ikke være blevet fredet i dag. Træets placerIng

har nogen betydning for det fredede egetræ ved SIden af, og det ville

nok være til gavn for dette, om træet blev fældet.

Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse er stadIg, at der bør

bevares så mange gamle træer som muligt, også træer, der er i forfald,



for at bevare dyrelivet.

Godsejer Flemminq Koch bemærkede, at det er af stor betydning

for de omkringstående træer, at egen fældes.

Dermed sluttede den officielle del af mødet.

Nævnet foretog herefter

votering:

Der var enighed om at nægte tilladelse til at fælde- de udpegede

3 fredede egetræer, idet de på trods af deres begyndende forfald

4t bør have lov til at stå, indtIl de falder af sig selv, da træerne

danner baggrund for en stor fauna og flora.

Der fastsættes af nævnet plejeforanstaltninger vedrørende under-

bevoksningen.

Mødet sluttet.

~~~ ~;c;..?ul.~Paulsen Ingrid Therkelsen

formand sekretær

--00000--



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej n . Telefon (09) 211693

REG~NR. b03
5700 SVENDBORG. den 9. 5. 1989

Journal nr.: F r s. 32 0/1 988

Nævnet har d.d. tilskrevet

Godsejer Flemming Koch,
Hvedholm Hovedgård,
Hvedholm AllE> 9,
Horne,
5600 Fåborg

Fredningsnævnets opmærksomhed er af Fyns amtskommunes landskabsafde-
ling blevet henledt på, at der på ejendommen matr. nr. l-b Hvedholm
by, Horne er blevet fældet nogle træer, er fredet i henhold til fred-
ningskendelse af 28. juni 1938.

I henhold til fredningskendelsen er nævnet påtaleberettiget.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet konstateredes det, at der var foretaget fældning af nogle
træer i fredningens nordøstlige hjørne.

I
De oplyste som ejer af ejendommen, af fældningen var sket i god tro,
idet De ikke var klar over, at det pågældende område var omfattet af
fredningen, idet De havde den opfattelse, at fredningsgrænsen forløb
lidt længere mod syd og mod vest. Denne opfattelse delte De med Skov-
dyrkerforeningen, som var Dem behjælpelig med rådgivning i sagen.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig kritisk overfor den
skete fældning.

Fyns amtskommunes landskabsafdeling har ligeledes kritiseret den skete
fældning som værende ulovlig, og i amtet overvejer man, hvorvidt der
skal indgives politianmeldelse.

_ Miljøministeriet.1Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \t6\\ /1 - CX)O I
Akt. nr. \\b

.-en.
Fotoventel



Fredningsnævnet kan som sådan ikke meddele tilladelse eller godkende
det passerede, idet en fældning af træer strider mod fredningens for-
mål.

Under hensyn til omfanget af det passerede har nævnet besluttet alene
at tage fældningen til efterretning, men samtidig skarpt påtale, at
der er sket en fældning uden at fredningsnævnets tilladelse er blevet
indhentet. Fredningsnævnet er af den opfattelse, at De som ejer burde
have undersøgt det underliggende kortmateriale inden en fældning af
træer var blevet påbegyndt.

Fredningsnævnet henstiller til Dem at nyplante det område, hvor der
er sket fældning med eg.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes landskabsaf-
deling m.fl., om foranstående.

Hans Chr. Poulsen
formand

I
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FREDNINGSNÆVNETe\ FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 16. november 1998
Joumal nr.: Frs. 25/98

Faaborg kommune
Plankontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 8. juni 1998 har Faaborg kommune ansøgt fredningsnævnet om dispen-
sation til gennembrud af fredet stendige vest for Margrethevang i Faaborg, alt i overens-
stemmelse med vedlagte lokalplan 6.75.

Stendiget er fredet ved fredningsoverenskomst af 1. januar 1961, hvoraf fremgår, at
stengærderne ikke må fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten derfra.
Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind til dem, at de udsættes for ødelæggelse. Påta-
leretten tilkommer fredningsnævnet.

Faaborg kommune har oplyst, at der mellem det eksisterende boligområde, Margrethe-
vang, og det nye boligområde er et fredet stendige. Stendiget markerer oprindelig ejen-
domsskellene mellem henholdsvis Hvedholm Hovedgård, Henriksstengård og Fritsdal-
gård.

Kommunen ønsker at foretage 2 gennembrud i det fredede stendige. Gennembruddet skal
hvert sted have en bredde på ca. 3 meter, således at der kan opnås fri passage for sne-
rydningsmaskiner .

Baggrunden for ansøgningen er, at det vil give direkte adgang fra det nye udbygnings-
område gennem Margrethevang og dermed direkte stiadgang til skolen.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Fyns Amt har udtalt efter besigtigelse under mødet, at såfremt der skal være 2 gennem-
brud, bør de gøres smallere og med ledstolper som ved et allerede eksisterende gennem-
brud, hvor der er 2 ledstolper og en sten i midten.

Kommunens repræsentant accepterede under mødet forslaget fra amtet.

Fredningsnævnet skal udtale:

e Der meddeles herved dispensation til etablering af 2 digegennembrud som vist på de
fremsendte tegninger, men således at gennembruddene alene får en maksimal bredde på



1,20 meter, og at der ved hvert gennembrud etableres ledstolper (store sten), som findes
ved et andet gammelt gennembrud på strækningen. Endvidere er det en betingelse, at det
sydligste gennembrud ud for Margrethevang forskydes ca. 10 meter, så det ikke kommer
til at ligge lige ud for vejen ned til Margrethevang .

Endelig er det en betingelse, at kommunen foranstalter en vedligeholdelse af diget på den
måde, at de sten, der er faldet ned, sættes på plads i diget.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

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.

e 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



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 17. april 2000.

Journal nr.: Frs. 53/99

Faaborg kommune
Plankontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 23. august 1999 har Faaborg kommune fremsendt en lokalplan 4.80,
Johan Rantzausvej, og anmodet om fredningsnævnets tilladelse til et stendigegennem-
brud, idet dette er nødvendigt i forbindelse med Johan Rantzausvejs forlængelse, således
at der skabes forbindelse mellem Dyreborg og den nye· Sundvej uden om det eksiste-
rende boligområde. .

Nævnet har afuoldt møde og besigtigelse.

Stendiget, der er et meget flot stendige fra engang i det 17. århundrede, er fredet ved
overenskomst fra 1957, hvoraf fremgår, at stendigerne ikl\e må fjernes eller ødelægges,
ligesom der ikke må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind til
stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.

Under mødet ville Fyns Amt ikke udtale sig imod en dispensation.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet nævnet lægger til
grund, at der er tale om en nødvendig vejføring gennem eksisterende stendige for at
skabe en forbindelse udenom eksisterende bebyggelse.

Nævnet har lagt vægt på, at der er tale om en åbning på ca. 12 meter fra hjørnet af
stendiget og ind mod eksisterende bebyggelse. Nævnet tilkendegiver, at nævnet ikke har
indvendinger mod en åbning, der er 1-2 meter bredere, hvis dette er nødvendigt af
færdselssikkerhedsmæssige grunde, idet et smalt gennembrud af diget måske vil kunne
give færdselsmæssige problemer.

Tilladelsen er betinget af, at der laves en stabil lukning i begge sider af diget med eksi-
sterende sten.

Under disse omstændigheder finder nævnet ikke, at det ansøgte strider mod fredningens
formål.

e... Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.



- 2 -

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.

sb~(







FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
HedeDanmark  
på vegne af lodsejer 
 
 
 
 

 
Delafgørelse af 24. august 2022 

 
 
Dispensation til fældning af ét træ på Hvedholms Allé 
 
HedeDanmark har ved mail af 28. marts 2022 på vegne af lodsejeren søgt om dispensation til 
topskæring/reduktion af træerne i alleen på Hvedholm Allé på matr.nr. Hvedholm Hgd, Horne Sogn på 
adressen Hvedholm Allé 9, Horne, 5600 Faaborg. 
 
Ansøger har efterfølgende ved mail af 15. juni 2022 søgt om dispensation til at fælde et træ i alleen på 
samme matr.nr. Det er under besigtigelsen oplyst, at det pågældende træ er nr. 6 fra indkørslen til alleen i 
dennes østlige side. 
 
Denne afgørelse vedrører alene den del af ansøgningen der vedrører dispensation til at fælde et træ.  
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningsmailen der indeholder et foto af et fældet lindetræ fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
På vegne af ejeren af Hvedholm Allé, Claus Koch Hvedholmsallé 9 5600 Faaborg, ansøges om dispensation 
til topbeskæring/reduktion af Hvedholms Allé 
På baggrund af stormfældede allétræer i februar 2022 og en nøjere granskning og konstatering af kerneråd 
i lindetræerne vurderes det at der er en ikke uvæsentlig risiko for yderligere stormfald i alleen. 
For at mindske sikkerhedsrisikoen anbefales det at reducere lindetræerne i højden, og dermed deres 
vindfang. Det foreslås udført ved at skære dem ned til en lavere ens højde. 
…” 
 
HedeDanmark har ved mail af 15. juni 2022 tillige søgt om dispensation til at fjerne et dødt træ i alléen. 
Mailen indeholder et foto af det døde træ. 
 
HedeDanmark har yderligere ved mail af 7. april 2022 udtalt følgende: 
 
”… 
Hermed en udtalelse vedr. evt. beskadigelse af yngle og rasteområder iht naturbeskyttelseslovens bilag 3 
og 5: 
  
Vedr. Bilag 3 arter: 
Der er med en vis sandsynlighed flagermus i lindealleen. 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-11-2022 
Dato: 31. august 2022 



Primært i løbet af yngletiden om sommeren bag barkflager, grenkløfter etc.. 
Sekundært i hulheder som rådne tude etc. som vinterhi. Der er dog kun begrænsede mængder af hulheder i 
træerne. 
  
Retningslinjerne for god skovdrift siger at træer hvor der er en risiko for at der er flagermus bør ikke fældes 
mellem den 1. november og den 31. august. September/oktober er derfor det optimale tidspunkt. 
  
Vedr. Bilag 5 arter: 
Der er ikke konstateret arter under bilag 5 
…” 
 

 
Fredningen er på kortet vist med gul streg og skravering og placeringen af alleen er vist med blå stiplet linje. 

 
Fredningen 
 
De omhandlede træer er omfattet af fredningen af Hvedholm, der blev fredet ved fredningsnævnets 
kendelse af 22. juni 1938 og fredningsoverenskomster af 18. juni 1957, 8. december 1960, og af 18. februar 
1961,  
 
Fredningen har følgende bestemmelser af betydning for sagen: 
 
”… 
Da Fredningsnævnet skønner, at de paagældende Omraader og Træer paa Matr. Nr. 1b Hvedholm 
Hovedgaard, Horne Sogn, "Sophienlund" Skov, samt Alleen med tilhørende Stendiger, der er beliggende 
paa matr. Nr. 1a smst. og fører fra Bøjden Landevejen ind til Portladen paa Avlsgaarden, er af en saadan 
Skønhedsværdi, at de af Hensyn til Almenheden bør bevares, vil Fredning være at iværksætte saaledes: 
… 



De fire gamle fritstaaende Egetræer beliggende i "Sophienlund" ved Skovvejen i den sydøstlige Del af 
Sophienlund, som vist paa Kortet "B", samt Alleens Lindetræer maa ikke fældes, og Grene maa ikke kappes 
uden Nævnets Samtykke. 
…” 
 
Høring 
 
Kommunen har under besigtigelsen den 19. august 2022 udtalt, at træet er et risikotræ, og at det ikke vil 
påvirke bilag IV-arter herunder flagermus, hvis det fældes. Kommunen har videre udtalt, at der er 
flagermus i alleens træer. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse den 19. august 2022. Nævnet udsatte 
behandlingen af ansøgningen til at topkappe alléens træer.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune og ansøgeren oplyste om træet, hvilket støttes af det 
under besigtigelsen konstaterede, må det lægges til grund, at træet er gået ud og dermed er et risikotræ, 
som risikerer at forvolde skade på beboerne ved alléen og besøgende.  
 
Under hensyn til træets stand og til, at alleens udseende vil blive skæmmet, hvis dele af træet bliver 
stående samt til det af Faaborg-Kommune anførte om, at en fældning ikke vil have indflydelse på bilag IV-
arterne, finder fredningsnævnet ikke grundlag for at lade dele af træet blive stående.  
 
Der meddeles på den anførte baggrund dispensation til fældning som ansøgt.  
 
Dispensationen er meddelt på vilkår, at fældningen af træet skal foretages inden for den periode, der er 
fastsat i bekendtgørelse 2021-03-25 nr. 521 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af 
tilskadekommet vildt (nugældende), § 6, stk. 4. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation, ligesom det vurderes, at det ansøgte allerede på grund af 
afstanden ikke skader integriteten af noget Natura 2000 område. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
HedeDanmark  
på vegne af lodsejer 
 
 
 
 

Delafgørelse af 19. december 2022 
 
Dispensation til topbeskæring/reduktion af lindetræerne på Hvedholms Allé 
 
HedeDanmark har ved mail af 28. marts 2022 på vegne af lodsejeren søgt om dispensation til 
topskæring/reduktion af træerne i alleen på Hvedholm Allé på matr.nr. 1a Hvedholm Hgd, Horne Sogn på 
adressen Hvedholm Allé 9, Horne, 5600 Faaborg. 
 
Ansøger har efterfølgende ved mail af 15. juni 2022 søgt om dispensation til at fælde et træ i alleen på 
samme matr.nr. Det er under besigtigelsen oplyst, at det pågældende træ er nr. 6 fra indkørslen til alleen i 
dennes østlige side. 
 
Fredningsnævnet traf vedrørende ansøgningen om dispensation til at fælde træet afgørelse den 24. august 
2022, hvortil der i øvrigt henvises. Fredningsnævnet udsatte behandlingen af den øvrige del af ansøgningen 
på en habitatudtalelse fra Faaborg Midtfyn Kommune og efterfølgende forelæggelse for Miljøstyrelsen. 
 
Denne afgørelse vedrører derfor alene den del af ansøgningen, der vedrører dispensation til 
topskæring/reduktion af træerne i alleen.  
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningsmailen, der indeholder et foto af et fældet lindetræ, fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
På vegne af ejeren af Hvedholm Allé, Claus Koch Hvedholmsallé 9 5600 Faaborg, ansøges om dispensation 
til topbeskæring/reduktion af Hvedholms Allé 
På baggrund af stormfældede allétræer i februar 2022 og en nøjere granskning og konstatering af kerneråd 
i lindetræerne vurderes det at der er en ikke uvæsentlig risiko for yderligere stormfald i alleen. 
For at mindske sikkerhedsrisikoen anbefales det at reducere lindetræerne i højden, og dermed deres 
vindfang. Det foreslås udført ved at skære dem ned til en lavere ens højde. 
…” 
 
HedeDanmark har yderligere ved mail af 7. april 2022 udtalt følgende: 
 
”… 
Hermed en udtalelse vedr. evt. beskadigelse af yngle og rasteområder iht naturbeskyttelseslovens bilag 3 
og 5: 
  
Vedr. Bilag 3 arter: 
Der er med en vis sandsynlighed flagermus i lindealleen. 
Primært i løbet af yngletiden om sommeren bag barkflager, grenkløfter etc. 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-11-2022 
Dato: 19. december 2022 



Sekundært i hulheder som rådne tude etc. som vinterhi. Der er dog kun begrænsede mængder af hulheder i 
træerne. 
  
Retningslinjerne for god skovdrift siger at træer hvor der er en risiko for at der er flagermus bør ikke fældes 
mellem den 1. november og den 31. august. September/oktober er derfor det optimale tidspunkt. 
  
Vedr. Bilag 5 arter: 
Der er ikke konstateret arter under bilag 5 
…” 
 

 
Fredningen er på kortet vist med gul streg og skravering og placeringen af alleen er vist med blå stiplet linje. 
 
Fredningen 
 
De omhandlede træer er omfattet af fredningen af Hvedholm, der blev fredet ved fredningsnævnets 
kendelse af 22. juni 1938 og fredningsoverenskomster af 18. juni 1957, 8. december 1960, og af 18. februar 
1961. 
 
Fredningen har følgende bestemmelser af betydning for sagen: 
 
”… 
Da Fredningsnævnet skønner, at de paagældende Omraader og Træer paa Matr. Nr. 1b Hvedholm 
Hovedgaard, Horne Sogn, "Sophienlund" Skov, samt Alleen med tilhørende Stendiger, der er beliggende 
paa matr. Nr. 1a smst. og fører fra Bøjden Landevejen ind til Portladen paa Avlsgaarden, er af en saadan 
Skønhedsværdi, at de af Hensyn til Almenheden bør bevares, vil Fredning være at iværksætte saaledes: 
… 



De fire gamle fritstaaende Egetræer beliggende i "Sophienlund" ved Skovvejen i den sydøstlige Del af 
Sophienlund, som vist paa Kortet "B", samt Alleens Lindetræer maa ikke fældes, og Grene maa ikke kappes 
uden Nævnets Samtykke. 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 4. oktober 2022 fremsendt en habitatudtalelse af samme dato. 
Af udtalelsen fremgår følgende: 
 
”… 

1. Naturhensyn og Bilag-IV arter:  
Nærmeste Natura 2000 område; N240 Svanninge Bakker ligger i en afstand i på ca. 3 km fra alléen. 
Området er specielt udpeget for at beskytte de store arealer af med surt overdrev. Kalkoverdrev, 
kildevæld, rigkær og skovnaturtyperne bøg på muld, bøg på mor, egeblandskov og elle- og askeskov 
er arealmæssigt ikke så dominerende. Det vurderes at topkapningen af Lindealléen ikke vil medføre 
en væsentlig påvirkning på Natura 2000 området, da topkapningen Lindetræer er særligt 
tiltrækkende træer for mange insekter. De mange insekter udgør en vigtig fødekilde for såvel fugle 
som flagermus. Det er derfor forventeligt at alléen er et vigtigt fourageringsområde for flagermus 
og grundet træernes betragtelige alder vurderes det også sandsynligt, at træerne fungerer som 
levested for flagermus. Alle flagermus er beskyttede og opført på enten habitatdirektivets bilag II 
eller IV, hvorved der er forbud mod at fortage indgreb som kan have væsentlig negativeffekt på 
flagermus. At fjerne træerne vil være at fjerne en vigtig fødekilde for flagermusene i området. Ved 
at topkappe træerne i en højde af 12m sikres noget af fødegrundlaget og ved at beskære i 
september til oktober, undgår man lave en forstyrrelse af flagermus som benytter træerne som 
raste- eller yngleområde. I umiddelbarnærhed til alléen findes der flere gamle træer, så en 
topkapning vil ikke udrydde levegrundlaget for flagermus i området. 
 

2. Sikkerhed:  
Flere af træerne i alléen er væltet i løbet af storme de seneste par år og flere af træerne viser 
sygdomstegn. Det er ikke en særlig befærdet vej, men det er adgangsvej til nogen huse der ligger 
op ad alléen. Der er en umiddelbar risiko for folk der benytter vejen og husene der ligger op ad. Når 
flere træer efterhånden fjernes i alléen, skaber det en anderledes vindpåvirkning der øger risikoen 
for stormfald blandt de tilbagestående træer. Ved at beskære træerne til en højde på, ca. 12 meter, 
vil man undgå denne risiko for stormfald. En topkapning vil dog efterlade træerne med relativt 
store sårflader mulighederne for vil råd og sydom vil derfor øges betragteligt det forventes derfor 
at den forventede levetiden vil være kort (20-40år.).  
 

3. Stendigerne:  
Lindetræerne i Alléen vokser delvist i de beskyttede og fredede stendiger der ligger langs med 
alléen. Med træerne betragtelige alder og højde er der øget risiko for at træerne kan vælte af sig 
selv. Hvis dette skulle ske, kan rodkagerne potentielt lave alvorlige skader på stendigerne. Denne 
risiko øges når syge træer fjernes i alléen og vindeksponeringen bliver større. Løsning med at 
topkappe træerne 12m højde vil være et tiltag som kan modvirke denne risiko.  
 

4. Det landskabelige udtryk:  
 
Alléen fremstår som et markant landsskabselement i herregårdsmiljøet ved Hvedholm Slot. Rent 
æstetisk er alléen en af Fyns højeste og markante lindealléer og at fjerne den fuldstændigt kan 
anses som vanrøgt. Ved en omfangsrig beskæring kan man sikre udtrykket af alléen i en årrække 
frem.  
 

Faaborg Midtfyn Kommune har ikke nogen krav til det afskårne materiale. 



…” 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har under besigtigelsen supplerende udtalt blandt andet, at en beskæring vil 
skulle følges op efter ca. 20 år igen. Kommunen er enig i, at der skal gøres noget for at redde alleen og 
sikre, at den er forsvarlig. Det må påregnes, at der på grund af tæernes alder vil vælte flere træer, hvilket 
ud over, at det kan skade lejerne og besøgende også kan skade de fredede diger, som ligger tæt op ad 
alleen. Kommunen mener, at den ansøgte topkapning er en god løsning. Lindetræer er et rigtigt vigtigt 
fødekammer og ynglested, herunder for flagermus. Det vil dog være muligt at kappe træerne ned til under 
20 meter og også helt ned til 10 meter uden, at det påvirker yngle- og fourageringsstederne for flagermus. 
Det ville være en god løsning, hvis der meddeles dispensation således at topkapningen foretages med 
kommunen som tilsyn.   
 
Miljøstyrelsen har ved mail af 18. november 2022 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst, og at styrelsen ikke 
har yderligere tekniske bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse den 19. august 2022. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Formålet med det ansøgte er at bevare lindealleen, og det må på baggrund af oplysningerne i sagen, 
herunder Faaborg Kommunes udtalelser, lægges til grund, at den ansøgte fremgangsmåde er egnet til og 
ikke går længere end nødvendigt for opnå formålet, samt at træerne i alleen på kortere eller længere sigt 
vil udgøre en sikkerhedsrisiko, såfremt der ikke tages skridt til at sikre træerne.  
 
Et enigt fredningsnævn finder på denne baggrund, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål men 
netop understøtter det, og at der derfor skal meddeles dispensation. 
 
Dispensationen er meddelt på vilkår, at topskæringen/reduktionen foretages med Faaborg-Midtfyn 
Kommune som tilsyn og inden for den periode, der er fastsat i bekendtgørelse 2021-03-25 nr. 521 om 
fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (nugældende), § 6, stk. 4. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation, ligesom det vurderes, at det ansøgte allerede på grund af afstanden 
ikke skader integriteten af noget Natura 2000 område. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
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 
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