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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Sønderborg Amtsraadskreds

Aar 1945 den 5.Marts Kl.1445 holdt Fredningsnævnet for Sønder-
borg Amtaraadskreds Møde paa Slotshotellet i Augustenborg.

Nævnet bestod af Formanden, Dommer A.Blæhr, Sønderborg •
Sønderborg Amts Reprwsentant Gaardejer Jørgen Skov, Himmark, og
Augustenborg Flækkes Repræsentant Gartner Niels Bay Lundsten,
Augustenborg.

Der foretoges: Sag angaaende Fredning af IJindetræerne
i Slotsalleen i Augustenborg, Tingbog
for Augustenborg Bind V,Blad 142,Art.
Nr.81, Parcel Nr.88,Kortblad 3.

Der fremlagdes:

Borgmester Pallesen oplyste, at Augustenborg Byraad i Møde
den 14/2 1945 har vedtaget at fjerne samtlige Træer i Slotsalleen,
at der af 11 Byraadsmedlemmer var 9 til Stede, og at 6 stemte for
Fjernelsen. Borgmesteren oplyste, at Grunden til, at man indenfor
Byraadet ønskede at fjerne Træerne, er den, at man allerede i For-
aaret 1944 havde fjernet Træerne i den nede~8te Del af Alleen 9g i
Stedet for disse Træer ønskede man nu at plante nye Træer, og for
at opnaa en ensartet Beplantning i hele Alleens Længde, fandt man
det formaalstjenligt at fjerne Resten af Træerne.

Gartner Lundsten kunde tiltræde Byraadets Beslutning om at
fjerne Træerne, da han som Fagmand mener, at Træerne blev tyndere
og tyndere i Toppen, efterhaanden som Aarene gaar.

Den som Bilag 3 fremlagte Adresse oplæates, hvortil Borgmeste-
ren bemærkede, at en hel Del af Underskriverne er gamle Augusten-
borgere.

Postmester Ræder og Museumsinspektør Raben udtalte sig til
Gunst for Fredning af Lindetræerne.

Postmester Hæder henviste til at Træerne hører med til Gade-
billedet og Inspektør Raben udtalte, at Alleen hører med til Hel-
heden af Anlæget omkring Slottet. I'ræerne er formentlig plantet i
Forbindelse med Ombygning af Slmttets Hovedbygning i Tiden omkring
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1775-1780.
Postmester Mogensen udtalte, at det vilde være et Savn, saa-

fremt Træerne fjernes. Komparenten har været Postmester i Augusten-
borg siden 1939.

Gæstgiver Chr.Hansen oplyste, at han havde gjort et stort
Arbejde turistmæssigt for Augustenborg, som præges af Træerne.

K~mner Dahl henviste til Adressen, som han har affattet og
henstillede af de i Adressen anførte Grunde, at Træerne bevares.
Komparenten oplyste, at han er gaaet rundt med Adressen, og det
var kun ganske faa, som ikke ønskede at skrive under.

De, som ikke ønskede at skrive under, var paa en enkelt næl
tilflyttet Augustenborg.

Komparentens Indtryk af sine Besøg paa Hospitalet var bl.a.-)
det, at man gav Udtryk for, at naar Staten kunde ofre saa mange·
Penge paa at bevare den gamle Stil paa Slottet og i Parken, kunde
man ogsaa bevare Alleen, som en Bestanddel af Anlæget.

Overlæge.Dickmeiss kunde tiltræde Kæmner Dahls Udtalelse og
specielt kunde han tiltræde, at Alleen maatte betragtes som en
Bestanddel af Slottet med Omgivelser. Overlægen henviste, ogsaa til,
at saafremt Træerne fjernes, vilde det mindre skønne Børnesana-
torium blive fremtrædende. Overlægen tilføjede, at saafremt man r-J
ikke fra fagmæssig Side mener, at Træerne bør fældes paa Grund at
Ælde, bør de absolut blive staaende.

Statsskovrider Nanscher kunde ikke anbefale, at Træerne
f~ldes, da der vil hengaa mindst 50 Aar inden nye Træer vilde
vokse op i en saadan Højde, at man vilde :t:aaGlæde af dem. Det er
Statsskovriderens Indtryk, at Træerne er friske, og at de kan sta~
mange Aar endnu.

Blikkenslagermester Frank maatte stemme imod Fjernelsen, da
man i saa Fald vilde tage n03et af det skønneste væk fra Augustenborg

Borgmester Pallesen erklærede paa Anledning, at han for sit
Vedkommende ikke ønsker at anføre yderligere, og specielt ønsker
han ikke, at der fremskaffes yderligere Oplysninger.

Oplæst.
Forlig forgæves forsøgt.

Sogen optoges til Kendelse, der afsiges paa Domhuset i
Sønderborg Mandag den 12.Marts 1945 Kl. 1500, hvilket blev de
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mødte tilkendegivet.
Mødet hæves.

A.Blæhr
Fmd.

C.Frank m.fI.
. . . . . . . . . .

Aar 1945, den 12.Marts Kl.lSoO afholdt Fredningsnævnet for
Sønderborg Amtsraadskreds Møde paa Domhuset i Sønderborg.
Til Stede var Formanden Dommer A.Blæhr, Sønderborg, det af Sønder-
borg Amtsraad valgte Medlem, Gaardejer Jørgen Skov, Himmark, og
Medlemmet af Augustenborg Flække Gartner Niels Bay Lundsten,
Augustenborg.
Der foretoeses: Forhandling om og Afgørelse af Spørgsmaalet

om Fredning af Lindetræerne i Slotsalleen i
Augustellborg.

Formanden bemærkede, at han stemte for at Lindetræerne i
Slotsalleen bør undergives Fredning i Henhold til Naturfrednings-
lovens § l, idet de paa Grund af deres Skønhed og Ejendommelighed
har væsentliG Betydning for Almenheden, sae meget mere som Træerne
danner Ramme over Indgangen til Augustenborg Slot, og paa Grllnd af

dleres Ælde - for Almenheden h'3r fast Tilknytning til Slottet 02, det
Historie.

Gaardejer Jørgen Skov sluttede sig hertil, i"dethan yderligere
anførte, at han har kendt Lindealleen siden sin Barndom og er kom-
met paa Stedet pea Udflugter o.lign. og han har hørt Lindealleen
omtal~ af sin Bedstefar, som er kommet der til Ringridning paa
Hertugernes Tid. Han har talt med manee forskellige af Omegnens
Beboere efter Bt Sagen er rejst, og de har alle udtalt sig til
Gunst for Fredning, og ikke cen har været stemt for, at Træerne
skulde f'Eldes.

Gartner Niels Bay Lundsten stemte for, at Fredning ikke
iværksættes, idet han henviste til, at Træerne efter hans Skøn
om faa Aar vilde blive tynde i Toppene, og at det derfor er natur-
ligt, at Tr..Bernenu fældes eller topstævnes.

Formanden og Gaardej0r Skov henviste til, at Statsskovrider



Wanscher har erklæret, at Træerne efter hans Skøn er friske og
vil kunne staa mange Aar endnu, samt at de bør fredes.

Gartner Lundsten kunde efter Omstændighederne gaa med til, at
Træerne fredes, saafremt Spørgsmaalet kan genoptages 1 Tilfælde
af, at Træernes Udseende eller Sundhed væsentlig forandres eller
saafremt almene Hensyn taler herfor •.

Der afsagdes herefter saalydende:
K e n d e l s e :

Nævnet finder, at Lindetræerne i Slotsalleen i Augustenborg
paa Grund af deres Skønhed, Ejendommelighed og Beliggenhed som t' ,

Indgangsport til Au/:,'UstenborgSlot har vwsentlig Betydning for Al-
menheden, samt at Træerne endnu er saa friske, at de bør s0ges .
hevaret, hvorfor

b e s t e m ID e s I,

Lindetræerne i Slotsalleen i Augustenborg beroende paa
Grundarealet, indført i Tingbogen for AUGustenborg Bind V Blad 142
Art.Nr.81 ~uguGtenuorg Ejerlav og Sogn, Parcel Nr.$8, Kortblad , "
bør fredes, saalcdes at de ikke maa fældes, topskæres eller under- '
braves eller paa anden Maade udsættes for en Behandling, der
direkte eller indirekte kan medføre deres Ødelæggelse eller For-
rin.;else. Almindelig ;fagmæssig Beskæring med det Formaal at fjer/"!

Sagen kan gelloptages, saafremt Træernes Udseende eller
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raadne, visne eller overflødige Grene maa dog finde Sted.

Sundped væsentligt forandresc;ll(H saa:t'remt almene Hensyn taler
derfor.

Om Udredelse af Erstatning bliver der ikke Tale.
Paataleretten tilkommer Ffedningsnævnet for Sønderporg Amta-

raadskrpds.
Oplæst. Vedtaget.

A. Bl.:ehr
Fmd.

Jørgen Skov N.Bay Lundsten
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Stempel- og gebyrfri RaturfredrJl~gsnan'Det
lfter lov nr.14o af fOl
'l.ma.1 1937. Iøl&cSelbo1S1 &m~.98/1962.

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.

Art. ru'. 81 Augustenborg
ejerlav og sogn.

Undertegnede Augustenborg flækkekommune, der er ejer af ejen-
dommen, art.nr.81 af Augustenborg ejerlav og sogn, erklærer herved, at
7 på den nævnte ejendom værende lindetræer fredes.

Fredningen af træerne, som står ved det sydlige fortov på Store-
gade i Augustenborg mellem indkØrslerne til Statshospitalet og Slots-
hotellet, består i, at træerne ikke må fældes, topskæres,undergraves
eller på anden måde udsættes for en behandling, som direkte eller in-
direkte kan medfØre deres Ødelæggelse eller forringelse. Almindelig
fagmæssig beskæring med fjernelse af rådne, visne eller overflØdige
grene er tilladt.

Denne deklaration, som ~tLægges uden udredelse af erstatning,
kan tinglyses som servitut på den pågældende ejendom uden udgift for
kODlDlUllen.

Påtaleretten tilkomme. naturfredningsnævnet tor Sønderborg amtsrl~
kreds.

~.,,;9 ~'J"/"""'"
"/

Indført I dagbogen for
Søl"liderborg (8ts~(redsl
den 8DEC ~965
dagbog nr, It! V11; ukl skab. f ~73
lyll tiørJJo~"'"'7 111.-. ti CJ)
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf.nr. 74 72 22 05

REG.Nl Gt (OL( . 00

Den 16. december 1993 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 88/93

Ansøgning fra Augustenborg kommune om
tilladelse til at fjerne eksisterende
rønnetræer i Slotsalle i Augustenborg,
og genetablere en alle af lindetræer.
§ 50 fredningssag

Der fremlagdes skrivelse af 13. december 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-3-501-1-93.

Det fremgår af sagen, at cer oprindelig har været en alle af
lindetræer, som blev fredet i 1945, men denne fredning blev
ophævet af fredningsnævnet den 10. januar 1961, og erstattet af
en fredning af de rønnetræer, som står der i dag.

Det er oplyst, at rønnetræerne ikke har opfyldt forventninger om
at genskabe en flot alle op mod klokketårnet ved slottet. Flere
af træerne er vokset meget langsom, og en del af dem er skæve.

Sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte.

Nævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse
til fjernelse af rønnetræerne og genetablering af lindetræer på
vilkår:
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at disse plantes med en indbyrdes afstand af ikke over 20 m,
at de plantes i en størrelse på mindst 14 OH, d.v.s. højstammede

træer, mindst 180 cm høje, og mindst 14 cm i omkreds 1 m over
jorden,

at planteprojektet forinden godkendes af Sønderjyllands amt, og
at træerne vedligeholdes af Augustenborg kommune.

Fredningsnævnet skal henstille til kommunen, at der søges
sagkyndig bistand til udarbejdelse af planteprojektet for at
sikre, at træerne plantes på bedst mulig måde, så de bliver
levedygtige.

af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen,
såfrem .".".,d~ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

S.A. ous~dp

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævent af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder,
der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.
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