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FN 2/4-1951

Bevaring af alle.

Træerne, der udgør en sammenhængende alle, må herefter ingensin-
de fældes, og de må ikke ved gravning, tophugning eller på anden
måde udsættes for en behandling, der kan fØre til deres ødelæg-
gelse. Grene, der er til gene for færdsel m.m., kan dog kappes
efter tilladelse fra fredningsnævnet.
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REG. NR. A-/ol!, 1,B:,1,2,.li og
Ih Faaborg købstads
markjorder.

Udskrift
af

forhandlinesprotokollen for fredningsnævnet for SVENDBORG amt.

K e n d e l s e afsagt d. 2/4 1951.

Spørgsmål om fredning af nogle træer
Faaborg købstad.

Nævnets formand, dommer Keiser-Nielsen, det amtsvalgte
'medlem,gårdejer Keilgaard, aF!, det kommunevalgte medlem, maleren Hans
Rasmussen var mødt •

......................................................
Sagen optoges til kendelse oe efter afstemning afsaf,de

freaningsnævnet straks sålydende
k e n d e l s e :

Naturfrednin""skomi te en for l'aaborg har for fredninrsnJw-
net indbragt spørvsmålet OT1 fl'edninr:af træerne pu.den nordlirre side
af Klostergade i J!'aaborg,hvilleet drejer sig om ialt lo træer, som på.
et fremlagt rids fra øst er betegnet med numrene l - lo. Der er for fre(
ningsnævnet indbragt adresser såvel for træernes fældning som for deres
bevaring, deraf for fældningen købmand Anton Andersen og overlærer frk.

K.M. Christiansen, ler bor på gadens nordside. Endvidere er købmand
Andersen mødt ved fredningEmødet den 2/4 1951 og har anført, at træer-
ne tager al lys og sol fra ejendommene p~ nordaiden, således at man
dårligt kan se at læse i værelserne, blot man kommer lidt hen på afte-
nen. For }<'aaborgbørnehave, der ligeledes ligger på nordsiden, er for-
manden, fru Fischer-Jørgensen mødt ar;har erklæret ikke at have noget
imod fredningen, medens ue øvri~e lodsejere på den nordlige side af
vejen ikke har givet møde.-

Efter besigtigelsen bestente fredningsnævnet, at træer.
ne, der er mærkel nr. l - 4 og 6 - 11 på det fremlagte rids, men ikke
nr. 5 ( det østligste træ udfor købmand Anton Andersens ejendom, matr.
nr. l! fredes. Træerne, der udgør en sammenhængende a llt!l,må herefter
ingensinde fældes, og de må ikke ved gravning,tophugning eller på anden
måde udsl;)ttesfor en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse.
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Grene, der er til gene for færdselen eller på anden måde,
kan dOB kappes efter tilladelse af fredninf,snævnet.

Denne overenskomst bliver at tinglyse på ejendommen måtr-
mr.l 1, l g, l~, l ~ og l h af Eaaborg købstads markjorder.

Keiser-Nielsen • Hano Rasmussen. A. Keilgaard.
..~ .
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Rtb.I~R.
FREDNINGSNÆVNET

POl.
fYNS AMTS SYDLIGE fREON JNGSKREDS

l!øen.evej l' .Telefon (09) 2116 93

'700 SVENDBORG, den b /4 - 9 O
Frs.27/90.

Journal nr.:

Nævnet har d.d. tilskrevet
Fåborg kommune
5600 Fåborg.

I Ved skrivelse af 26. januar 1990 har kommunen ansøgt om
tilladelse til at fælde et fredet lindetræ beliggende umiddelbart
indenfor Vesterport i Faaborg. Fældningen skal ske i forbindelse
med en omlægning og renovering af parkeringspladsen ved siden
af træet.

•

Træet er sammen med andre træer i Fåborg fredet ved en frednings-
overenskomst indgået mellem Fåborg Byråd og fredningsnævnet
d. 2. april 1951. Det hedder blandt andet i fredningsoverens-
komsten:

"Træerne må ikke fældes uden godkendelse af nævnet og må
ikke ved gravninger, hugninger eller lignende udsættes
for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse.
Grene, der bliver til gene for færdselen eller kommer i
vejen for bygninger eller ledninger må fjernes,dog skal
enhver beskæring udføres under tilsyn af den kommunale
gartner.

Fredning af træerne vil kunne forventes ophævet, når en
udvidelse af vej og gade eller en bygning eller et lednings-
anlæg gør det nødvendigt, og det enten af tekniske grunde
er påtvingende nødvendigt eller det vil medføre væsentlig
fordyrelse eller ulempe at føre udenom træet."

Det ansøgte kræver herefter fredningsnævnets tilladelse i hen-
hold til naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ lj., \ \ \ q-ooo \ Mo
Akt. nr. l( (, Æ0 / /C6



Under mødet oplyste Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant,
at man ikke havde indvendinger mod det ansøgte, men foreslog dog,at
den bedste løsning ville være, hvis man plantede et nyt træ og
samtidig bibeholdt det gamle træ.

Fyns Amtskommunes landskabsafdeling har ved skrivelse af 9.
marts 1990 udtalt, at de ikke har indvendinger mod, at træet
fældes, idet afdelingen har fundet, at træet er kraftigt beskåret
og endvidere beskadiget ved roden med deraf følgende rådangreb.

•
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ensstemmigt har be-
sluttet at henstille til Fåborg kommune at overveje muligheden af
at bibeholde træet, idet træet,uanset at træet ikke længere må
betegnes som smukt, alligevel indgår med sit knudrede udseende som
en karakteristisk del af bybilledet ved Vesterport.Såfremt kom-
munen efter en nærmere undersøgelse af trækyndig finder , at træet
er for dårligt til at kunne bibeholdes, meddeler fredningsnævnet
tilladelse til at fælde træet på betingelse af,!! kommunen plan-
ter et nyt lindetræ på samme sted eller indenfor en afstand af
l-l 1/2 m ,~t dette træ har en størrelse, således at omkredsen
l m over jorden er minimum 30 cm, ~ det ny træ afskærmes effek-
tivt mod hærværk ,og ~ det nye træ indtræder med samme frednings-
forpligtelse som det gamle træ.

I Kommunen anmodes om, som også aftalt på mødet, at give frednings-
nævnet besked om, hvad der videre passerer i sagen.

Nævnets afgorelse kan inden 4 uger indbringes for OverfrednIngs-
nævnet.

Nævnet har underrettet Fyns amt, landskabsafdelingen m.fl.,der
ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikkp er udnyttet inden
~ å r f r a t i l 1a d e 1 s e n s m e dde lp ls (', j f r. 11 a t lJ r f re d n in q s ]o \i (' n ~; ~, ()4 a •

~fi(-~{H\
Hans Chr. Poulsen

formand
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1FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: ll. april 2006

Journal nr.: Frs. 99/2005
Faaborg Kommune
Teknik og Miljø
Nørregade 4
5600 Faaborg

I fredningsbestemmelserne hedder det:

• Ved brev af 28. november 2005 har Faaborg kommune ansøgt om tilladelse til at fælde et
lindetræ, der er fredet ved fredningsafgørelse af2. april 1951.

"Træerne, der udgør en sammenhængende alle, må herefter ingensinde fældes, og de må
ikke ved gravning, tophugning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan
føre til deres ødelæggelse."

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under besigtigelsen konstate-
redes det af såvel amtet som Fyns Statsskovdistrikts repræsentanter, at træet var råddent,
og at det udgjorde en sikkerhedsrisiko. Det var farligt at lade det blive stående.

Amtets, Statsskovdistriktets og Friluftsrådets repræsentanter indstillede herefter til fred-
ningsnævnet, at træet fældes.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da træet udgør en sikkerhedsrisiko, meddeles der herved tilladelse til, at træet fældes.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

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.



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Jordbrugsteknolog Mogens Andresen 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 8. juli 2016 
 
Dispensation til fældning af 2 fredede lindetræer i Klostergade i Faaborg 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. januar 2016 sendt en ansøgning om tilladelse til at fælde 2 
lindetræer, der står i Klostergade i Faaborg. Træerne er en del af en fredet trærække på 10 lindetræer, 
hvoraf de 9 er blandt de oprindelige fredede lindetræer.  
 
Sagsfremstilling 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i oktober 2014 hos Svend Andersen, Plantefokus fået foretaget en 
vurdering af lindetræerne i Klostergade. På baggrund af denne rapport har kommunen anmodet om 
dispensation til fældning af træerne med nummer 7 og 8 og erstatte disse med nye lindetræer af samme 
art og med en placering svarende til de træer, der fældes. Træ nr. 7 står på skellet til Klostergade 38 på 
matr.nr. 1e Faaborg Markjorder, og træ nr. 8 står på skellet til Klostergade 40 på matr.nr. 1m, Faaborg 
Markjorder.  
 
Fredningen og sagens oplysning 
 
Ved Fredningsnævnets afgørelse af 2. april 1951 blev 10 lindetræer, der udgør en sammenhængende allé 
langs Klostergade i Faaborg fredet. Det fremgår af fredningen, at træerne ”må herefter ingensinde fældes, 
og de må ikke ved gravning, tophugning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til 
deres ødelæggelse. Grene, der er til gene for færdsel m.m., kan dog kappes efter tilladelse fra 
fredningsnævnet.” 
 
Fredningsnævnet har i 1990 og i 2005 givet dispensation til fældning af et enkelt, evt. to træer, på 
betingelse af genplantning i det ene tilfælde.  
 
Svend Andersen, Plantefokus har gennemgået træerne og i en rapport fra oktober 2014 udtalt sig om 
træernes stand og pleje. Han udtaler blandt andet: 
 
”De store træer er markante i gadebilledet og de har dermed stor betydning for oplevelsen af gaderummet. 
Træerne står i fortovskant i gadens østlige side hvor bebyggelsen er varierende ”villaagtig”. Træerne er 
generelt stammet højt op for at give lys til huse og haver. 
 
Træernes alder kan være svær at fastslå ud fra visuelle forhold, men jeg vil vurdere at den til ca. 140 år, 
hvilket for lind under gode forhold vil betyde en pæn restlevetid (normallevetid for lind +200 år). Træ nr. 1. 
er det største træ med en stammediameter på 130 cm. Og en totalhøjde på + 20 m (forsidefoto)” 
 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-6-2016 
Dato: 10. juli 2016 



Restlevetider og sikkerhed 
 
Som det fremgår af Tabel 1. vurderes træerne med tre undtagelser til at kunne leve + 30 år. Træ 7 er meget 
ringe, med store stammeskader, hvorfor det bør fældes. Træ 8 har moderat trivsel og døde topgrene. En 
kronereduktion af træet anbefales af sikkerhedsgrunde og for at give nyvækst i kronen. 
 
Det største træ (træ 1) har hul stamme., måske fremkaldt af råd i overskåret rod ud mod gaden. Træets 
restlevetid er dermed afkortet og det bør overvejes af sikkerhedsårsager at kronereducere træet. Træ 1., 3 
og 5 med råd og sår bør tilbagevendende sikkerhedsvurderes og iagttages for vednedbrydende svampe.” 
 
Høringer 
 
Naturstyrelsen har den 23. maj 2016 udtalt, at man har bedt kommunen komme med en supplerende 
oplysninger om træerne. Kommunen har på den baggrund undersøgt træerne for mulige 
flagermuskolonier. Undersøgeren vurderer den 20. maj 2016, at ”der ikke er flagermus kolonier i de to 
træer, men at de jagende flagermus, hvoraf den første blev registreret 40 minutter efter solnedgang, er 
jagende flagermus, der kommer andre steder fra.” 
 
På baggrund af den fremsendte erklæring, er det Naturstyrelsens vurdering, at fældningen af træerne kan 
udføres uden skadelig indvirkning på dyrearter optaget på habitatsdirektivets bilag IV. Ansøgningen gav 
ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
 
Der er vedlagt en række fotos af træerne.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt følgende: 
”DN Faaborg-Midtfyn har med interesse læst den fremsendte sag om fældning af to fredede lindetræer i 
Klostergade. DN kan godkende fældningen af sikkerhedsmæssige grunde og godkender samtidig, at der 
plantes to nye lindetræer til erstatning.” 
 
Indstilling 
 
Da de to træer benævnt nr. 7 og 8 kan udgøre en fare har et enige fredningsnævn besluttet at give 
dispensation til fældning af træerne på vilkår, at der plantes to lindetræer til erstatning for de fredede 
træer, og at disse træer indgår under fredningen.  
 
Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. og under hensyn til det af 
Naturstyrelsen anførte er der ikke risiko for, at dispensationen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområde for bilag 3-arter, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 

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