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Areal: Interessezone: I

Fredningsnævnet 17. september 1948

Bevarelse af alletræer.

Træerne må ikke fældes.undergraves eller på anden måde udsættes for behand-
ling,som kan føre til deres ødelæggelse eller forringelse.
Eventuelle udgravninqer ved vej forbedringer skal foretages med største skån-
somhed.
Plejen af de fredede træer påhviler kommunen og skal ske efter aftale med
statens tilsyn med de private skove •

Henvisning: Reg. nr. 351 - 7

•Ejer:
Piltaleret:

Fakse kommune og Lindersvold Bcrnehjem
Fredningsnævnet



Der fremlagdes;
2. Skrivelse af 13/10 1947 fra Landinspektør Wanning.
3. Kf)rt.
4. Skrivelse af 31/10 1947 fra Dommeren i Præstø.
5. Ekstrakt-Udskrift af Skøde- og Pantebogen for Præstø Retskreds

vedr'Matr.Nr. lk og 1.1Lindersvold Hf)vedgaard, Hoholte Sogn.
6. Do. af do. vedrørende Matr.Nr. 1m ibd.
7. Do. af d0. vedr. Matr.Nr. l~ og lp ibd.
8 - 11 Tingbogsattester
12. Skrivelse af 12/12 1947 fra Skovrider Muus.
13. Fredningsdeklaration, oprettet af Roh11te Sogneraad og

approberet af Præstø Amtsraad.
14. Skrivelse af 15/3 1948 fra Præstø Amtsraad.
15. Indkaldelse forkyndt efter Reglerne i Rpl. §§ 163 a-d.
16 - 25. Afleveringsattester.
26. Skrivelse fra Præstø Amtsraad.
Bilag 13 er saalydende:

Fredningsdeklaration.
I Roholte Sogn fører offentlig Bivej Nr. 7 fra Fakse-

Præstø Amtslandevej til Lindersvold og derfra videre til Strande-
gaard. Bivejsarealets Bredde er 12,50 m, og Arealet er ikke
udskilt fra de tilstødende Ejendomme. I begc;e Sider af Bivejen f0re-
findes paa Strækningen fra Amtslandevejen til Lindersvold Børnehjem
en Række Kastanietræer og Asketræer.

Roholte Kommune f0rpligter sig herved til uden Erstatning
at frede disse Alletræer. Fredningen gaar ud paa følgende: Træerne
maa ingensinde fældes, undergraves eller paa anden Maade _ frEks.
ved for nær Pløjning eller ved Beskadigelse af Barken - direkte eller
inddirekte udsættes for en Behandling, som kan føre til Træernes
Ødelæggelse eller F,rringese. Eventuelle Udgravninger ved Vejf1r-
bedring eller lignende skal f1retages med største Skaansomhed. Ved

'0/./ 'i

REG. NR.

U d s k r i f t
af

Forhandlingsprotokollen for Naturfredningsnævnet for Præstø
Amtsraadskreds.

Aar 1948, den 30.April Kl. 14 holdt Fredningsnævnet
bestaaende af D,mmer Hay-Schmidt af Store-Heddinge som Formand
og Landstingsmand A.P.Hansen af Landemarke som valgt af Amtsraa-
det og Parcellist J.P.Christensen af Orup Mark s,m valgt af
Roholte 30gneraad - Møde i Vindbyholt Kro, hvor da foretoges:
Sag. Nr. 39/1947. Spørgsmaal om Fredning af Alletræerne

ved den offentlLge Kommunevej Nr. 7
fra Amtsvejen til 1indersv1ld Børne-
hjem. (sidste Møde den 12/9 1947).



•

F,r Landbrugsministeriet mødte JI)rdlnvsudvalget ved
F0rmanden for Husmandsbrugskommissionen for Præstø Amt Søren
Jensen af Tappernøje.

For S.E.A.S, Haslev, mødte Liniemester Gldenborg.
Theodor Kvistga8rd Petersen af Ul se-Olstrup var mødt I)g

bemærkede, at han havde snlgt Ejendommen Matr.Nr. 1.1Lindersvold
til Henning Raaschou Sørensen, men at Skødet endnu ikke er tinglyst.

Nævnte Raaschou Sørensen var mødt.
Parcellist Peter Thlrvald Nielsen s'm Ejer af Matr.Nr.

1m ibd. var mødt.
Parcellist Morits Chr. Møller s,"mEjer af Matr.Nr. 102

og l n ibd. var mødt.
Julemærkekl)miteen, s,'mer Ejer af Matr.Nr. la ibd., mødte

ved Forstander Billgren.
Det bemærkedes, at ifølge Skøderne paa Matr.Nr. 1.1, 1m,

102, lp maa Ejendommenes Bygninger ikke opføres ved Ælleen, idet de
skal opføres paa n~rmere angivne S~eder paa Ejendommenes Areal.

Liniemester uldenborg oplyste, at der gik en Lavspændnings-
ledning over Vejen ved Enden af de tI) sidste Alletr:..eerfør Vejens Sving
ved Børnehjemmet, og at S.E.A.S. f"rbehl)ldt sig Retten til at have
denne Ledning gaaende I')gat f·,ret~ge den f,.,rnødneBeskæring i Hen-
h,ld til Stærkstrømsl,ven af disse to nÆvnte Alletræe~. løvrigt havde
S.E.A.S. ingen Indsigelse m1d Fredning.

Oplæst. G~dkendt.
S.,gneraadsformanden henledte upmærks"mheden paa, at der paa
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Fjernelse' af udgaaede eller syge Træer skaT Efterplantning finde
Sted, saafremt Vækstbetingelserne herfor maatte være til Stede.
Fjernelse af syge eller udgaaede Træer, Topskæring eller Beskæring
iøvrigt maa kun finde Sted efter forud indhentet Tilladelse fra
Tilsynet med de private Sk"lve i Pr:..estøAmt, og Vedligeholdelsen af de
fredede Træer f·,regaar i det hele efter Aftale med dette Tilsyn. Ved-
ligehnldelsen p:..ahvilerRnhol te Kl)m',1une.

Naturfredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds har
Paataleret.

Sogneraadets Tiltrædelse af Fredningen sker under
Amtsraadets Apprnbation.

Roholte Sogneraad,
den 22/1 1948

Reedtz-Tott
utto Jørgensen
Chr. Hansen

Hjalmar
Approberes
Præstø Amtsraad, den

Toft.
For

Rasmussen ved

uskar Jensen
Christen Christensen
Aage Nielsen

Pedersen

15.MDrts 1948

Præstø Amtsraadskreds mødte Vejinspektør Fischer
Civilingeniør Wiwel.
Roholte S'gneraad mødte Sogneraadsf~rmand Oskar

Jensen.
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Aar 1948 den 27.August f'1retoges af Nævnets F')rmand, Dommer
Hay-Schmid t, paa Dommerk'mt -,reti St0re-Heddinge;
Sagen J.Nr. 39/1947; Fredning af AlletrEerne v~d

den 'Jftentlige Kl)m'nunevej
Nr. 7 fra Amtsvejen til
Lindersv'11d Børnehjem
(sidste Møde 3U/4 1948).

Børnehjemmets Grund Matr.Nr. la stod 4 Alletræer i Flrtsættelse
af Alletræerne paa den "ffentlige Bivej, og han henstillede til
Børnehjemmet at lade disse 4 Træer frede, saaledes at Fredningen fi~ I

Isamme Indhold S0m Bilag 13, og saaledes at Børnehjemmet faar Vedligeho]
delsespligt m. H. t. disse 4 Træer.

Uplæst. Gldkendt.
F'1rstander Billgren forpligtede Julemærkek'1mitaen s~m Ejer aj

Matr.Nr. la til at teale den f,r~laaede Fredning af de paagældende
4 Træer, dng kun med F-'rbehold af nævnte K'1mites Appr..,bati'1l1.

0plæst. G..,dkendt.
Parcellisterne erklærede, at de ingen Inj igelse vilde

fremsætte mod Fredningsdeklarationen ')g' dennes 'ringlysning.
Uplæst. Gldkendt.

Herefter g-,dkendte Fredningsnævnet Deklarati1nen Bilag
13, som vil være at tinglyse paa Matr.rlr. l~, 1m, l~, 19 lp
Lindersvnld H'1vedgaard, Roholte Sogn, med Pri"Ti tet f lrud f-,r
J'1rdrente og Pantegæld.

Sagen udsat for at afvente Julemærkekl)miteens Apprnbati'ln.
Mødet h'~vet.

Hay-Schmidt. A.P.Hansen Peter Christensen.

U D S K R I F T
af

Fnrhandlingspr')tokollen f0r Naturfredningsnævnet for Præstø AmtsraaJs-
kreds.

Der fremlagdes ;
27.Skrlvelse af 19.Maj 1948 fra Julemærkek'1miteen æed Paategninger,

senest af 3.August 1948 fra Julemærkek0miteen.
28.Skrivelse af 6.Augllst 1948 fra Julem':IJrkeklmiteen.

Herefter har Julemærkeknmiteen appr'1beret den i Mødet
den 3U.April 1948 af F0rstander Billgren veJtagne Fredning af 4
Alletræer paa Matr.Nr. la Lindersvnld, R'1holte 3'1gn, i F)rts~ttelse
af Alletræerne paa den '1f~entlige Bivej Nr. 7.

Denne Fredning af 4 Alletræer paa Matr.Nr. la vil saa-
ledes være at tinglyse paa nævnte Matr.Nr. la.

SaGen sluttet.
Hay.Schmidt.
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FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg
tlf. 55370058
fax 55370358

Modtaget i
Skov- og NaLurstyrelsen

1 5 JAN. 1999

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT.

Fredag den 8.januar 1999 kl.14.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden
dommer Ulf Andersen, Arne Skovbæk og Verner Larsen møde ved Lindersvold
Behandlingshjem.

Der foretoges :
Fr.s. 29/98 Sag om Lindersvold Alle, der er fredet ved deklaration af 30.april
1948.

• Der fremlagdes:
Brev af 9. december 1998 med bilag fra Storstrøms amt.
Brev af 17.december 1998 fra Anders Walther Hansen.
Kopi af indkaldelse til mødet.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:
For Storstrøms amt, Jette Nielsen.
For Fakse kommune Torben Lauritsen.
Aksel Verner Petersen.
Michael B. Schultz.
Charles Andreas Rasmussen.
Jens Peder Pedersen.
For Den selvejende institition Fælleseje, Poul Jørgensen.

•
Alleen besigtigedes .
Det konstateredes, at der er sket beskæring, pløjning og sammentrampning af jor-
den, som beskrevet i amtets brev af 9.december 1998 og et kort vedlagt brevet .

Med hensyn til pløjning nær træerne var der enighed om , at tæt pløjning, navnlig
i vore dage, hvor der benyttes en større pløjedybde end i 1948, kan være skadelig
for træerne.
Jette Nielsen bemærkede, at der ikke bør pløjes under trækronerne, og at der der-
for bør være pløjeforbud nærmere end 8-9 m fra træerne.
Michael Schultz bemærkede, at et sådant pløjeforbud vil være et ekspropriativt
indgreb, der ikke kan foretages erstatningsfrit .. Han ville ikke modsætte sig, at det
fastsættes, at der skal være et 3 m bredt pløjningsfrit bælte langs alleen.
Aksel Petersen ville ligeledes ikke modsætte sig dette.

Michael B. Schultz oplyste, at beskæringen er foretaget af hans sønner efter hans
ønske, dog at beskæringen blev mere omfattende end han havde regnet
med. Beskæringen skete for at give plads til hans landbrugsmaskiner, ligesom der
sker beskæring af hensyn til trafikken. Han var klar over, at han efter fredningsbe-
stemmelsen ikke selv'må foretage beskæring.

l ·<lLI.\~l.";~\ r\..'~.;(· t
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Formanden bemærkede, at den egenmægtige beskæring kan give anledning til po-
litianmeldelse.

Det oplystes, at arealet nordøst for alleen, hvor der er en hestefold, tilhører
Michael B. Schultz, men at folden benyttes af skolen på Lindersvold.

Med hensyn til den omtalte sammentrampning oplyste Poul Jørgensen, at der går 4
heste i folden. Poul Jørgensen gjorde gældende, at det ikke er noget nyt fænomen,
at der sker sammentrampning af jord på grund af hestehold, og at det er udoku-
menteret, at dette er til skade for træerne. Poul Jørgensen gjorde endvidere gæl-
dende, at der ikke efter fredningsdeklarationens ordlyd er grundlag for forbud
mod at lade heste opholde sig i en fold langs alleen.

Repræsentanterne for kommunen og Danmarks Naturfredningsforening erklærede,
at træerne bør sikres.

•
Nævnets medlemmer var enige om , at der ikke på grundlag af fredningsdeklara-
tionen erstatningsfrit kan fastsættes et forbud mod pløjning i et så bredt bælte som
8-9 m fra træerne. Derimod finder retten, at der under hensyn til den skadelige
virkning for træer af for tæt pløjning kan fastsættes et smallere pløjningsfrit bælte
langs alleen. Dette bælte sættes til 3 m. Pløjeforbuddet skal ikke være til hinder
for en lettere jordbehandling med harve.

Fredningsnævnets medlemmer var enige om at påtale den skete egenmægtige be-
skæring, idet beskæring ifølge fredningsdeklarationen kun må ske efter forudgå-
ende tilladelse fra Tilsynet med de private skove .. Der var dog samtidig enighed
om ikke at foretage politianmeldelse.

Med hensyn til den skete sammentrampning var der enighed om at opfordre amtet
til at fremskaffe yderligere dokumentation for den skadelige virkning heraf.

Sagen sluttet for så vidt angår spørgsmålet om for tæt pløjning og beskæring.

• Sagen udsat for så vidt angår spørgsmålet om samrnentrarnpningen i hestefolden .

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes. Nævnets afgørelse kan inden 4
uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Frede-
riksborggade 15, 1360 København K af den, som afgørelsen vedrører og de i Na-
turbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl. Klagen indgives skriftligt til
fredningsnævnet for Storstrøms amt.

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT D. 14. januar 1999.
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~~

formand

Udskriften er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-52-315-5-1998.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Fakse kommune, Rådhusvej 2, 4640 Fakse.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

~ Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Fakse/Rønnede vi Rudy
Burmeister, Tokkerupvej 4B, 4640 Fakse.
Friluftsrådet, vi Terkel Jakobsen, PiIevænget 2, Skelstrup.
Dansk Ornitologisk Forening vi Jens Mortensen, Skovfogedvej 15,4700 Næstved.
Falster Statsskovdistrikt, Suserupvej 14, 4180 Sorø.
Aksel Verner Petersen, Præstøvej 141 A, 4640 Præstø.
Michael B. Schultz, Egemosevej 13, 4640 Fakse.
Charles Andreas Rasmussen, Lindersvoldvej 4, 4640 Fakse.
Jens Peder Pedersen, Lindersvoldvej 2, 4640 Fakse.
Den selvejende institution Fæl1eseje, Odinsvej 17, 7200 Grindsted.
Arne Skovbæk, Folehaven 5, 4654 Fakse Ladeplads.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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Afgørelse
i sagen om fredningsstridige forhold ved Lindersvold alle i

Fakse Kommune, Storstrøms Amt.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt har den 14. januar 1999 efter natur-
beskyttelseslovens § 50 meddelt påtale af en foretaget beskæring af træ-
er i alleen samt i medfør af fredningsdeklarationen fastsat et pløj-
ningsfrit bælte på 3 m fra alleens træer. Afgørelsen er af Danmarks Na-
turfredningsforenings lokalkomite påklaget til Naturklagenævnet for så
vidt angår spørgsmålet om bredden af det pløjningsfrie bælte.

Naturfredningsforeningen anfører i sin klage, at man finder at bæltet
bør have en udstrækning af 8-9 m jf. en tidligere konsulentudtalelse,
indhentet fra en sagkyndig Niels Hvass.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at det er nævnets vur-
dering at der ikke i medfør af fredningskendelsen kan fastlægges et bæl-
te af 8-9 m bredde uden yderligere erstatning.

I fredningskendelsen anføres bl.a. at "Træerne må ingensinde fældes, un-
dergraves eller på anden måde - f.eks. ved for nær pløjning eller ved
beskadigelse af barken - direkte eller indirekte udsættes for en behand-
ling der kan føre til træernes ødelæggelse eller forringelse." Der er
således ikke i fredningen fastsat noget nærmere afstandskrav.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan der meddeles dispensation fra en
frednings bestemmelser, forudsat dette ikke vil stride mod fredningens
formål.

Fredningsnævnet har fastsat bredden af det pløjningsfrie bælte på bag-
grund af nævnets vurdering af kendeIsens ordlyd.

Der ses derfor ikke i denne sag at gøre sig sådanne forhold gældende,
som vil kunne begrunde en ændring af fredningsnævnets afgørelse. Bred-
den af det pløjningsfrie bælte må baseres på et fagligt skøn, men samti-
dig afvejes i forhold til et rimelighedskriterie. En bredde på 8-9 m
vurderes således at gå ud over, hvad der ud fra fredningens ordlyd kan
fastsættes.

På denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnets for Storstrøms Amts afgø-
.. relse af 14. januar 1999.

f1A~~( Sc4Æ~
Mikkel Schaldemose/
Viceformand

J~hfO~~
ct;:tig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mineder, jf. lovens §88, stk. 1.
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