
Afgørelser - Reg. nr.: 00966.00

Fredningen vedrører: Højkro Træer

e Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 02-11-1046

Frednir:'gsnævnet 16-03-1945

Kendelser

Deklarationer

00966.00



\e

OVER FREDNINGSNÆVNET>



•

-----------------
af

OVERFREDNIJlJGSNÆVllliTS KENDELSf,SPROTO!:Cl.-----------------------------------------

Aar 1946. den 2.Novemb~r. IOfslleda Overfr'ildl1ir::I3~-

nævn~t pu Grundlag ef ilkriftl1g Vot~l"ing følt,.Ell1de

K ti: 11 d El l s il

i se,gin Nr. t2l/l945 IOngu'andfi r'rfidning llf nogli Bevoksnin~-lir vad

Højkro i Emm~rlilv So~n. Tøt1dElr Amt:

Nlllt ur'frednine, snævnet for T ØTld(3l" Amter; v.d "kl"sdil hlll" i

8~nhold til N'tul"1'l"adninesloven~ ~ 19. j.Stk. forellOgt Overfrild-

ningsnævnet iln if Nævnet den l0.M9rt~ 1945 &fe~gt Kennelse angsp.-

ende Fredning af no~l~ Bfivoksninger ved Højkro 1 Emmerlfiv ~ogn.

nemlig en parkagtig Revoksning,paa Art.Nl". 13 af Kærg.proil (tid-

11ger& envfindt som F,rohavil). no~l~ Alill(etr~r 08 et gilfTll11elt Elme-

træ ps. Art.Nr. 22 .. f Sønder Sejerill~v og en Rækk~ Llndetl"æGr pa~

VElstsld&n Sof AmtilbndElvejiln Bllllum-Højer.

Frednlr:lun gssr ud paa. at de nævnt& Træer ikke msp

fældeil. og at B&vol(sning&n i Psrkiln ilk'"l bevsr'ilil i ilin nuværendQ

Tlhtilnd, il'fll&d~lil r.t Fældnin~ - O~il811 fif sYes Træer - i Prrken

kun møs skil ift&r Anvisning af StlOtilns tilsynsfØl'enrlfi med de pri-

vate Skov~ i Amt~t, hvia Tilsyn BElvOk~nin~en i det hele unrler-

gives.

I Erit.tnin~ &1" dfir tillIgt Ejeren laf Hø'jkro, Gælilt-

giver Ni&l. P'uls~n pet&raen. 5.300 Kr.

SagGn er 1"ejilt af Tønder' Amts Br9'l1dsehudvalg i 4nlEid-

ning IOf, lat Kroejliriln ønsk6ldil Tllllilde1f;1i til Ilt fældil den ilmllkltil

BevoksnIng 1 Krohaven.

OV&rfrildningsnævnilt hu' den H .NOVilmrflr 1945 bilaigt.1get

dil fred&d& Omralild&r.
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e var fol" høj, forh'ndlede man med hrom om en Ned liH:ett iI Ise • Hel"p" vilde
Kroejeren imidlal"tid ikke indba." oe m~n hQr derfor i MedfØr' er
N.,turfl".dnin~elovens § 20 anmodet Teksrotionskommissionen vedrør&nde
NPtllrfl"edning om at villa fi stsætts Et stli1tnineen for den ar F't'ed- '
ningsnævnet be iltamte pr,adnine!'

Taks~tlonskoffimissionen har derefter niln 2.september
1946 be sigti!::et Forholdene i Mflrken, hvorved Kt oe Jeren og Fred-
ningsnævnets Repræsentrnt ha vd61 Le jl1t:hed t 11 "t udtA le sig for
Kommissionen. Fra QVerfradningsnævnet rora18Q et skriftligt Indlæg,
hvori sær 11 !:: t fremhævedss den efter .l"lOmas .Formenine meget bstyde-
lige Værdifotrlngel~e. som den ikk~ lsngt fr~ Jyllanda Veatkyst
ta11gEendEl Kroejendom vilde lide ved sn Fældning ~f de Esml0, 1ivs-
krAftiee Bevok~nineer som af Kroejeren tilsigtet.

Efter ~t TRks~tlon8kommis8ionen h~vde gennemga~et
Sa~ene Dokumenter og diskuteret Erlitatningeapør~ems!"letJ fastsat.te

den Erstatningen BSRledes:.
For Pli1li1lÆtaf FrednineEservitut pap det i Fredninge-

nævnets Kendelse den l~.M~rts 1945 ~n~ivn9 Areal, og som angivet
i Nævnets Kendelse ••••••••• Kr. 2·500.

1mod d8n af Fredninesnævnet ~fS~gt9 Kendelse, vil.n~nn~ v~e ~t
st~c'lfæste med den af det forllnlltesGnde føl~E1ndlil!Endr'ing.

T h i b e s t li m m til s:
Den li f N~t tlrfredning snævnet for Tønder ~mtQrSled9kr(irlQ

('lenl~.Msrte 1945 efslIgte Kendelme ~nEanElnc'leFredning af nogle
Bevoksninger ved RøJkro i Emmerlev Sogn, TØhrter Amt, stadfæstee
med den II f det fot'arJst9llElndefølgencle Ænflr'1nB'

Er it. tn1ngen J 2.500 Kr., udr'edes med ", lvdolen a f

St8tilkassen og den (lnden HelvdEl1 af Tønder Amtifond.
Et Kort over. dEl fr'edede omrat:der medføleer til

P.O.V.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Tønder Amtsraadskreds.

Aar 1945, den 16.Marts Kl.9% afsagdes i Sag angaaende forskelli
Fredninger ved Højkro i Emmerlev Sogn saalydende

:d K e n d e l s e .

Paa dertil givet Anledning har Fredningsnevnet for T0nder Amts-
raadskreds optaget til Unders~gelse Spørgsmaalet om Fredning uf en
parkagtig Bevoksning i Forbindelse med den nu nedlagte Kroh8ve ti]
Højkro i Emmerlev Jogn, beli~Gende lan6s 0stsiden af Ballum-Højer
Amtslandevej paa Art.Nr.l3 af Kærgaarde, Parcel 565/2,566/3,567/4 og
568/5 Kortblad l smst., og i Tilknytnin~ dertil af en Række Asketræe
langs de Vest for Vejen, lige overfor BevoksniniSen værende Krobyg-

'I
ningers VestsiJe ind mod Kirkegaarden, beliGgende paa Art.Nr.22 ~f
Sønder Sejerslev, Parcel Nr.3l4 og 315 Kortblad l smst., - af et
Syd for Krobygningerne paa Parcel 315 Kortblad l under samme AI't.~r.

,t
staaende bammelt Elmetræ, - hvilke nævnte Arealer alle tilhører Gæst·
giver Niels Paulsen Petersen, Højkro, - samt endelig af en R~kke
Lindetræer, der staar paa Amtslandevejens Grund Parcel Nr.503/399 et<
af Sdr.Sejerslev, Art.Nr.145 smst., lRngs meJ og tæt op til Kro-

•I
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bygningens Øst-Facade i Vejens Vestside .
Paa et af Nævnet den 3.April 1944 paa Ejendommen afholJt Møde,

til hvilket fornævnte Niels Paulsen Petersen, T~nJer Amtsraad, de i
Ejendommen beretti~ede og de iøvrigt i Frednin~en interesserede var

I.~ • • • ~

indkaldt, blev Spørgsmaalet om en Fredning forhandlet, ligesom dette,
da Tønder Amtsraad ikke gav Møde, senere har været Genstand for Kor-
respondanee med Raadet.

Kroejer Petersen har intet haft at erindre imod Fredning, men
har for Fredning af Bevoksningen krævet en Er8tatning, som han i
Overensstemmelse med en af Statsskovrider Rix, Lindet Skov, foretaget
Beregning mener med Rimelighed ut kunne ansættes til 5500 Kr., naar
den nedennævnte R~kke Lindetræer øst for Vejen medtages under ~red-
ningen.

~
I

Tønder Amtsra::ldhar sluttet sig til FreJllinzen af den forn.evnte
Rakke Lindetræer paa Landevejens Grund i dennes Vestside og har ikke
i den Anledning stillet Krav om Erstatning. Af Hensyn til, at der til
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Fordel for Amtskommunen i Henhold til Lov Nr.275 af 28/11 1928
paa Art.Nr.13 af Kærgaarde og Art.Nr.22 af Sønder Sejerslev er ting-
lyst en Byggeliniedeklaration, og med Henblik paa Nødvendigheden af
en eventuel Vejudvidelse, der efter Amtsvejvæsenets Skøn til Und-
gaaelse af, at Kroens Rejsestald Vest for Landevejen nedrives, bør
ske i Vejens Østside, har Raadet m.H.t. Fredning af den parkagtige
Bevoksning øst for Vejen henstillet, at Vestgrænsen for det fredede
Areal drages saa langt fra Landevejens Østside, at den er fjernet
mindst 12 Meter fra Rejsestaldens østlige Side, hvorved en til Be-
voksningen hørende Række Lindetræer samt et stort Asketræ øst for

vVejen udgaar af Fredningen.

••
Nævnet maa finde, at den omhandlede Bevoksning, Lindetræerne

paa begge Vejsider, Asketræerne og den gamle Elm i Forbindelse mE>....t:l

~' r
/ 1'/de gamle Krobygninger og den mod Vest tilstødende Kirkegaard ,:~i

med den n·.erliggendeKirke giver et Helhedsind tryk af stor og for ':,':.'.'1
1

Almenheden væsentlig betydningsfuld landskabelig Skønhedsværdi. 4 ~
"

Fredningen findes derfor at burde nyde Fremme, saaledes, at:..'., . ,
.,' l

, >Fældning af Lindetræerne paa Vejens Vestside , Asketræerne og det ;\:.:~l~,
~;:\r1,

.'.,; .:,',. ,gamle EJmetræ forbydes.
Hvad angaar Bevosknin~en øst for Vejen er det med Beklagelse

at N~vnet giver Afkald paa Fredning af Lindetræerne øst for Veje~ ).
~.J.,

der falder saa smukt ind i det landskabelige Billede, men Nævnet kan

•
paa den anden Side ikke afvise Nødvendigheden nf en.eventuel Vej•., .:

, \.,

udvidelse og maa ogsaa mene, at den af Amtsraadet ønskede Indskræ~-
nine af det fredede Areal ikke i saadan Grad vil kunne medføre Æn-
dring i Bevoksningens Karakter og dens Samspil med de øvrige Ele-
menter i Fredningen, at denne ikke med den anførte Indskrænkning bør
søges gennemført. Nævnet mener derfor at burde slutte sig til Amts-
raadets Forslag, men da disse Lindetræer medvirker til at sammen-
kmytte de landskabeligt indtagende Partier øst og Vest for Vejen,
maa Nævnet dog indtrængende henstille til Ejeren i det længste og saa
længe en Vejudvidelse ikke tvinger dertil, at søge undgaaet en Fæld-
ning '3.fTT'tJerne.

Det Omraade af Bevoksningen, som herefter undergives Fredning er
indtegnet paa et under Sagen fremlagt, af Amtslandinspektøren i Tønder
affaLtet Situationskort, hvorpaa Vestgrensen er angivet med en grøn
Skygge i en Linie parallel med Landevejens Øotskel og 12 ID fra Høj-
kros sydøstlige Murhjørne, m~den8 de øvrige Grænser er betegnet med



rød Skygge. Det fredede Terræn er derhos afmærket i Marken med
Cementpæle.

I det angivne Omfang undergives Bevoksningen Fredning, saa-
ledes at den bevares i sin nuværende Tilstand uden Forpligtelse for.
Ejeren til Vedligeholdelse eller Nyplantning. Fældning- ogsaa af
syge Træer - maa kun ske efter Anvisning af Statens tilsynsførende
med de private Skove, hvis Tilsyn Bevoksningen efter derom givet
Tilsagn i det hele undergives.

Paa Grundlag af den af Statsskovrider Rix foretagne Beregning
findes Erstatningen, der bliver at tillægge G~stgiver Petersen,
passende at kunne bestemmes til 5300 Kr., der udredes med Halvdelen
af Statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.

Fra Panthavernes Side er der ikke fremkommet Krav om Andel i
Erstatningsbeløbet.

Delme Kendelse bliver at tinglyse paa Art.Nr.13 af Kærgaorde
og Art.Nr.22 af Sdr.Sejerslev, Tingbogen for S.Sejerslev Bind I

", Blad 33, som vedrørende de fornævnte Parcelnumre, hvorved respek-
teres den forommeldte Byggeliniedeklaration, og paa Art.Nr.145 af
Sdr.Sejerslev.

.~."~
~.~~....\;.::-:.'
'.: .:-":'

Paataleberettiget er Tønder Amtsraads Frednin~snævn og Dan-
marks Naturfredningsforening.

: , •• r
"',' ~ • I
,l', ~ ,

T h i b e s t e m m e s :---------------------------
Den fornævnte Række Lindetræer paa Parcel Nr.503/399 etc.

Art.Nr.145 af Sdr.Sejerslev, Tingbogen for Terkelsbøl Bind III
Blad 40~ tilhørende Tønder Amtskommune, samt ovennævnte Træer paa
de Gæstgiver Niels Paulsen Petersen, Højkro, tilhørende Arealer,
nemlig Asketræerne paa Parcellerne 311 og 315 Kortblad l og Elme-
træet paa Parcel 315 Kortblad l af Sdr.Sejerslev, Art.Nr.22 smst.
Tingbogen for S.Sejerslev Bind I Blad 33 samt den paa det for-
l~vnte Situationskort med grøn og rød Skygge indtegnede Del af Be-
voksningen paa Parcellerne 565/2,566/3,567/4 og 56S/51af Kær6aard~ I

". .,(lt ,,'( .

Art.Nr.13 smst. Tingbogen for Sdr.Sejerslev Bind I, Blad 33Junder-
gives Fredning i Overensstemmelse med foranstaaende.

Der tillægges nævnte Niels Paulsen Petersen i Erstatning
5300 Kr. der udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af
Tønder Amtsfond.

Jes Sørensen L.A.Larsen (Stedfortr~dende Medlem af
Fredninesnnvnet for Tønder

Amtsraadskreds)
A.Hind

_.
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. Slotsmarken15BD/bop
2970 Hørsholm
Telefon45 76 57 18

Emmerlev Menighedsråd
v/Asger Lund
Højervej 21
6280 Højer

Den 26. januar 1990
J.nr. 621/45-1/89

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den II.

august 1989 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag på dispen-
sation til fældning af et fredet træ med henblik på opførelse af en graver-
og toiletbygning på ejendommen matr.nr. 110 Sdr. Sejerslev, Højer. Afgørel-
sen er påklaget tilOverfredningsnævnet af Emmerlev Menighedsråd og Tønder
Provstiudvalg.

Asketræet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2. november 1946
om fredning af nogle bevoksninger ved Højkro i Emmerlev. I kendelsen er det
bestemt, at de nævnte træer ikke må fældes, og at bevoksningen skal bevares
i sin nuværende tilstand, således at fældning - også af syge træer - i par-
ken kun må ske efter anvisning af statens tilsynsførende med de private sko-
ve i amtet.

Det er af Ribe Amt oplyst, at Emmerlev Kirke er omgivet af en Exner-fredning,
men at selve det kirkegårdsareal, hvorpå der ønskes bygget, ikke er omfattet
af denne fredning.

Af de foreliggende oplysninger fremgår det, at træerne står i skellet ind til
den ved samme kendelse fredede krohave i den sydøstlige del af kirkegården.
Det omhandlede træ er stynet ca. 4-5 m oppe på stammen for få år siden. Træ-
erne for begge ender af det påtænkte byggeri står med velskabte kroner. Den
ansøgte bygning skal rumme redskabsrum, toiletter og graverrum. Bygningen
måler 11,5 m x 4,5 m og har en højde på 4,5 m. Bygningen agtes placeret mel-
lem to fredede elme ind mod skellet til "Højkro".

MiUømJnlsterle,t J. nr. SN
10l {tf k~ool

3 O JAN. 1990
Akt. nr. I.
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Fredningsnævnet udtaler som begrundelse for sit afslag, at den valgte place-
ring er særdeles uheldig og vil virke meget dominerende op til kroen og kro-
haven. Fredningsnævnet har herefter foreslået, at graverbygningen placeres
sydvest for kirketårnet ved en mødding til kirkegårdsaffald.

Emmerlev Menighedsråd har påklaget under henvisning til, at Den Kgl. Byg-
ningsinspektør kun kan gå ind for en placering af bygningen på det ansøgte
sted, at miljøet hurtigt kan genskabes ved nytilplantning, og at menighedsrå-
det gennem de sidste to år har forsøgt at få en aftale med naboen, som ejer
kroen, for at skabe en løsning til fælles bedste.

Tønder Provstiudvalg har påklaget med den begrundelse, at graverbygningen bør
placeres øst for kirken i forbindelse med den øvrige massive bygningsmasse,
d.v.s. kroens bygninger, at den bør ligge indenfor kirkegårdsdiget af hensyn
til graveren og i overensstemmelse med ønsket om, at kirken er sidste bygning
mod vest, og at nævnsformandens forslag ikke er udtryk for en grundig over-
vejelse af forholdene på stedet.

Sønderjyllands Amt har overfor Overfredningsnævnet anbefalet projektet under
henvisning til, at det omkringliggende landskab er åbent og ubebygget mod
nord, vest og syd, og at den ansøgte placering er den mindst dominerende i
forhold til kirken og fredningen. Amtet indstiller, at dispensation medde-
les på vilkår, at bygningen placeres helt fri af trækronerne på de to elme u-
middelbart nord og syd for den ansøgte bygning, ~ træerne og arealet herun-
der beskyttes under byggeriet, ~ en skurvogn og en affaldsplads ved østskel-
let fjernes ved ibrugtagning af den nye bygning, og at der indgås en aftale
med amtets fredningsafdeling om nyplantning inden byggeriets påbegyndelse.

Højer Kommune anbefaler ligeledes en dispensation.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Under hensyn til fredningens karakter, de landskabelige forhold og den pro-
jekterede bygnings beskedne størrelse finder Overfredningsnævnet ikke grund-
lag for at modsætte sig en dispensation på de af amtet anførte vilkår.
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Fredningsnævnets afgørelse ændres således til en tilladelse til fældning af
det omhandlede træ og opførelse af en graverbygning i overenstemmeIse med det
for Overfredningsnævnet fremlagte materiale om størrelse, placering og ud-
formning. Tilladelsen er meddelt på de af amtet ovenfor anførte vilkår.

I sagens behandling har deltaget 10 medlemmer af Overfredningsnævnet. Af-
gørelsen er enstemmig.

\

Med venlig hilsen

viceformand
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