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1: 25.000

Ejer Pri vat

• Areal

Fredet : Deklaration 29/5-1956

Formål :Bevar ing af træer.

Indhold : 5 store bØgetræer, l elmetræ, l acacietræ samt l lindetræ fredes.
Træerne må herefter ingensinde fældes, topskæres, grenkappes
eller udsættes for en behandling, der kan fØre til deres øde-
læggelse, kun hvis det på grund af sygdom eller ælde er nødven-
digt at foretage grenkapning eller fælaning, kan dette gøres
med tilladelse fra fredningsnævnet. LigeIdes skal en rimelig
grenkapning finde sted på de træer, der står nærmest bebyggelsen.
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År 1956 den 16. april foretog fredningsnævnet fredningsrejse til
•Ææø, hvor da foretages:

frs. 77/l~55 Fredning af en del træer på snedkermester
og hotelejer ~ang Hansens ejendom hotel
flÆrøhusll matr. nr. 21 b, 24b og 25 b af
Ærøskøbing bygrunde.

For nævnet mødte formanden, dommer Keiser-Nielsen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem K. G. Larsen og det sognevalgte medlem, syge-
husinspektør K. Graae.

For naturfredningsforeningens lokalkomite mødte billedhugger
G. Hammerich.

Ejeren af hotel flÆrøhus" snedkermester Bang Hansen mødte.
Der fremlagdes:

A. Skrivelse af 12/12 1955 fra Danmarks Naturfredningsforening.
B. En af snedkermester Bang Hansen den 9/12 1955 underskrevet fred-

ningsdeklaration sålydende:
Matr. nr. 22, 22a og 24 b
af Ærøskøbing.

Fredningsdeklaration.
Undertegnede snedkermester Bang Hansen bestemmer herved med

bindende virkning for mlg og senere ejere, at nedennævnte på min
ejendom matr. nr. 22, 22a og 24 b af Ærøskøbing bygrunde i skellet
ind mod matr. nr. 25 a og 22 b ibid. stående 5 store bøgetræer, l
elmetræ og l acacietræ - alle af alder over 100 år - samt det lin-
detræ, der står ved ejendommens facade mod Vestergade ved skellet
mod matr. nr. 19 b og 20, sk~l være fredet som nedenfor nævnt.

Træerne må ingensinde fældes, topskæres, grenekappes eller
udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse.

Måtte det på grund af træernes sygdom eller ælde være nød-
vendigt at foretage grenekapning eller fældning, skal dette kun
kunne finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnæv-
net og udtalelse fra en sagkyndig forstmand. Ligeledes skal en ri-
melig grenekapning på samme betingelse kunne finde sted på de træer,
der står nærmest bebyggelsen.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommen.
Påtaleret tilkommer fredningsn&wnet for Svendborg amtsrådskrp.dF

ejerne af matr. nr. 25 a og 22 b og Danmarks Naturfredningsforening
hver for sig eller i forening.

Ææøskøbing, den 9/12 1955.
Sig. Bang Hansen.

Til Vitterlighed:
navn: Gunnar Hammerich
stilling: Billedhugger
bopæl: lEæøskøbing

Birte Bang Hansen
Servitrice
Hotel IIJBr0hus"
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C. En skitse med angivelse af de fredede træer., .
Fredningsnævnet besigtigede de i deklarationen nævnte træer og

fandt disse fredningsvreTdige.
Snedkermester Bang Hansen vedstod den fremlagte fredningsdekla-

ratio~ blot med den ændring, at den rigtige matrikelangivelse af
hans ejendom er matr. nr. 21 b, 24 b og 25 b af Ærøskøbing bygrunde,
og han giver sit samtykke til, at fredningsdeklarationen tinglyses
på disse matrikulnumre.

Fredningen sker uden vederlag.
Fredningsnævnet stadfæstede fredningen, og der vil ved nævne j

foranstaltning blive udfærdiget et landinspektørkort, på hvilket
træerne, der af fredningsnævnet er nummereret fra nr. l - 8 er ind-
tegnet og som vedhæftes fredningsdeklarationen.

Mødet hævet •............................. .. ....................................
Udskriftens rigtighed bekræftes. '
~iY.:Y.f;,o~:}:&Jl~t1k~~~~lC~xklc~~:k~rt<t~x

Da træerne efter foretagen indmåling kun står på matr. nr. 21 b og
,25 b af froskøbintT,bY@;6unde begæres t.Lnc;lysningkun foretaget på disse
ma trikulm.unre.

Frednincsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 17,. maj 1956 •
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Hotel Ærøhus
v/ Janne Fich Jensen

Afgørelse af 4. juli 2020.

Ansøgning om dispensation til beskæring af træer på nabogrund

Ved mail af 5. december 2019 har Hotel Ærøhus søgt om dispensation til beskæring af et træ på matr.nr. 
21b Ærøskøbing Bygrunde på adressen Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing 

Sagsfremstilling

Ansøgeren, Hotel Ærøhus, oplyser i ansøgningen, at hotellet har modtaget en henvendelse fra naboen i 
Pension 44, som udtrykker bekymring over nedfaldende døde grene med risiko for skader, og at der derfor 
søges om dispensation til, at hele eller dele af træet beskæres.

Ansøgeren har efterfølgende indhentet en trærapport, udarbejdet af arborist og anlægsgartner Stefan Skov 
Andersen. Af rapporten, der er dateret den 9. marts 2020 og vedhæftet fotos af de i rapporten nævnte 
træer fremgår følgende:

” Træsagkyndig vurdering v/Stefan Skov Andersen, anlægsgartner og arborist, af tilstand af fredede træer 
ved Hotel Ærøhus, Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing. 
Denne vurdering vedrører to bøgetræer (fagus sylvatica) samt et lindetræ (tilia cordata) på grunden 
tilhørende Hotel Ærøhus i Ærøskøbing (matrikel 21b, Ærøskøbing bygrunde) umiddelbart vest for 
hotelbygningen, ved skellet til pension 44 (matrikel 25c, Ærøskøbing bygrunde). Vurdering er baseret på 
besigtigelse af træer, foretaget af undertegnede anlægsgartner og arborist Stefan Skov Andersen, d. 3/2 
2020. 

1. Vurdering af træernes tilstand: 

Bøgetræ 1 
Der blev ved inspicering fundet en gammel skade i form af et sår på en gren på bøgetræet, hvis 
grensætning vokser ind over jordstykke og tag på Pension 44. Det formodes, at en tidligere beskæring eller 
afknækket gren har forårsaget såret på den benævnte gren, som bærer cirka halvdelen af træets krone. Der 
er en barkskade cirka en meter under såret (se bilag). Træet bærer tegn på gamle beskæringer på træets 
øvrige grene. 
Træets stamme viser ikke tegn på bakterie- og svampeangreb, eller sygdomme, og træet står umiddelbart 
som et sundt træ, før man bevæger blikket opad. Vedbend har ydermere næsten omsluttet stammen i hele 
bulhøjden.  

Bøgetræ 2 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-50-2019
Dato: 13. juli 2020



Har en flad krone med grensætning mod sydvest. Grensætningen bærer synlige tegn på gamle beskæringer. 
Træet viser ingen tegn på bakterieangreb, sygdomme, eller svampeangreb. Også her har vedbend bredt sig 
rundt om stammen.  

Lindetræ 
Bærer tegn på gammel beskæring. Træet viser ikke tegn på bakterieangreb, sygdomme, eller 
svampeangreb. Også her har vedbend bredt sig rundt om stammen. 
 

2. Vurdering af konsekvenser ved beskæring: 
For at mindske risikoen for grennedfald over hustag samt personskader er min vurdering, at det vil være 
påkrævet at skære cirka halvdelen af træets krone væk, dvs. den halvdel, der stikker ind over hustaget på 
Pension 44, (se bilag). En så kraftig beskæring af træet vil med al sandsynlighed medføre, at træet bliver et 
risikotræ og vil være til fare for mennesker og materiel. Denne vurdering baseres på følgende: 
Manglende næring og solskade: 
Jf. god beskæringspraksis fjernes ikke mere end 1/4 til 1/3 af et træs grønne krone. Hvis man beskærer et 
træ så kraftigt, at halvdelen af den grønne krone fjernes, vil træet være ude af stand til at forsyne rødderne 
med den nødvendige næring, hvilket vil forhindre rødderne i at vokse og transportere næringsstoffer og 
vand til bladene. Dette vil med andre ord medføre, at træet vil ”sulte”.  
Andre konsekvenser ved så kraftig en beskæring er, at den pludselige fjernelse af det grønne beskyttende 
lag, vil udsætte barken for solskade. Dette vil ske, fordi træets krone fungerer som en paraply, og skygger 
barken fra direkte sollys om sommeren. Nabotræer, som er vant til mere skyggende forhold, kan også blive 
påvirket negativt. 
Dårligt helbred og trædød forekommer således ofte ved så kraftig en beskæring. 
Insekter og sygdom: 
Topkapningen vil lave et sår, som vil være meget svært for træet at lukke. For træerne er stumperne åbne 
sår, der inviterer til insekt, bakterie og svampeangreb. Placeringerne og størrelserne af nedskæringerne 
forhindrer træets naturlige forsvarssystem i at fungere optimalt. Hvis råd er allerede til stede i træet, vil 
topkapning fremskynde processen og udbredelsen af rådet. 

Svage lemmer (vanris): 
Når træet registrerer, at det har mistet en betydelig del af sin bladmasse, vil træet reagere i ´panik´ og 
danne såkaldte vanris, som er skud, der udvikles fra hvilende knopper. Resultatet er et træ, der hurtigt 
genvinder højden det engang havde, men som nu forekommer mere skyggende busket og tæt. Vanris 
hæfter kun i overfladen på barken og kan som årene går på visse træarter vokse sig meget store. Dette kan 
gøre dem til rene dødsfælder i stormvejr og kraftig sne.  

Træets alder  
Træernes alder beror på et skøn, men ved fredningen af 17. Maj 1956 benævnes bøgetræerne som store 
træer med en alder på over 100 år. Det har også dengang givetvis været et skøn, men træerne vurderes i 
dag, 2020, til at være mindst 150 år. Lindetræet lidt yngre.  
Bøg bliver som udgangspunkt omkring 300 år, men det er på lokaliteter udenfor bymæssig bebyggelse. 
Bytræer vil stagnere hurtigere end træerne i den fri natur pga. de påvirkninger der kan svække rødder, 
stamme og krone i forbindelse med eksempelvis gravning, maskinkørsel og beskæring.  

Træets død: 
Nogle arter af træer tåler ikke topkapning. Bøgetræ er et godt eksempel på dette, det den kun danner få 
skud efter en alvorlig beskæring. Det manglende løv vil reducere træets evne til at indfange sollys og 
omdanne det til glukose/næring. Dette vil ofte føre til, at træet dør 

Træets form 
Et topkappet træ er et vansiret træ. Selv med genvækst, vil det aldrig genvinde ynde, skønhed og symmetri 
som sine arter. Landskabet og ejeren er således frarøvet et værdifuldt aktiv på sin grund 



 
3. Omkostninger ved beskæring 

Topkapning af de nævnte træer kan reducere omkostninger og tid for øjeblikket, men de faktiske 
omkostninger kan på sigt være mere omfattende: 

1. Reduceret ejendomsværdi. 
2. Bortskaffelses- og fældningsomkostninger, når træet dør. 
3. Tab af nabotræer og buske, der vil bukke under som følge af de ændrede lysforhold. 
4. Risiko for skader på bygninger, materiel og samt personskader fra svækkede grene/vanris, der 
knækker/brækker af. 
5.  Øgede fremtidige omkostninger ved beskæring af ustabil krone og svækkede sektioner i træet. 

 
4. Anbefaling på baggrund af ovenstående observationer og vurderinger: 

Min anbefaling på baggrund af denne rapport er, at man fælder bøgetræ 1 og 2.  
 
Jeg anbefaler ikke, at man beskærer bøgetræ 1 og 2, idet disse efter en grov beskæring med al 
sandsynlighed vil blive risikotræer og vil dermed være til fare for person- og materielskader. 
Omkostningerne ved kontinuerlige beskæring vil ligeledes være høje og vil udsætte træerne for yderlige 
skade. 
 
Min anbefaling vil ligeledes være, at man også fælder lindetræet, idet man vil fjerne ynde, skønhed og 
symmetri ved at fjerne de to førnævnte bøgetræer 
 
Hvis den endelige beslutning om fældning bliver godtaget, anbefaler jeg, at man planter nye, sunde træer 
(af samme art som deres forgængere), som passer ind i omgivelserne og bybilledet”. 

Placeringen af de fredede træer er vist med den røde rektangel og fredningen er vist med skravering.

Der har i forbindelse med fredningsnævnets behandling af sagen været afholdt besigtigelse den 4. juli 2020.



Fredningen

Det omhandlede træ er omfattet af fredningen af Ærøhus Træer, der blev fredet ved deklaration af 29. maj 
1956. Fredningen har følgende bestemmelser af betydning for sagen:

”…
at nedennævnte på min ejendom matr.nr. 22, 22a og 24 b af Ærøskøbing bygrunde i skellet ind mod 
matr.nr. 25a og 22b ibid. stående 5 store bøgetræer, 1 elmetræ og 1 akacietræ – alle af alder over 100 år- 
samt det lindetræ, der står ved ejendommens facade mod Vestergade ved skellet mod matr.nr. 19b og 20 
skal være fredet som nedenfor nævnt.

Træerne må ingensinde fældes, topskæres, grenekappes eller udsættes for en behandling, der kan føre 
til deres ødelæggelse.

Måtte det på grund af træernes sygdom eller ælde være nødvendigt at foretage grenekapning eller 
fældning, skal dette kun kunne finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet og udtalelse 
fra en sagkyndig forstmand. Ligeledes skal en rimelig grenekapning på samme betingelser kunne finde sted 
på de træer, der står nærmest bebyggelsen.

…”

Høring

Svendborg Kommune har i udtalelse af 15. juni 2020 som tilsynsmyndighed udtalt blandt andet:

”…
Ifølge den fremsendte redegørelse fra anlægsgartner og arborist, Stefan Skov Andersen, kan en række 
fredede træer på matr. 21b langs skel til matr. 25c udgøre en fare for bygninger og personer, hvis disse 
træer beskæres. Det anbefales derfor, at træerne fældes, og at der plantes nye.

Svendborg Kommune indstiller til Fredningsnævnet for Fyn, at de fredede træer hverken beskære eller 
fældes, da træerne på nuværende tidspunkt ifølge rapport fra visuel inspektion af anlægsgartner/arborist 
ikke viser tegn på hverken bakterieangreb, sygdomme eller svampeangreb, og da så gamle træer udgør 
vigtige levesteder for plante- og dyreliv herunder eventuelle bilag IV-arter som flagermus.
Kommunen anbefaler i stedet, at træerne undersøges yderligere ved trætekniske undersøgelse - se 
nærmere beskrevet under kommunens begrundelse for indstilling – før der tages stilling til 
beskæring/fældning af de fredede træer.

Redegørelse for sagen
Svendborg Kommune har den 18. maj 2020 modtaget høring fra Fredningsnævnet for Fyn på henvendelse 
om ønsket beskæring/fældning af en række fredede træer (to bøge, en lind) på ejendommen Vestergade 38 
i Ærøskøbing, da ejer af naboejendommen, Vestergade 44, er nervøs for træernes tilstand samt hvorvidt de 
kan medføre skader eller vælte ned over ejerens hus.
Anlægsgartner/arborist Stefan Skov Andersen har foretaget en træsagkyndig vurdering af træernes tilstand 
ved visuel inspektion.
Det vurderes, at de tre træer bærer tegn på gamle beskæringer med efterfølgende barkskader til følge, at 
alle træerne har vedbend omsluttet stammen, og at alle træerne umiddelbart står som sunde træer uden 
tegn på bakterieangreb, sygdomme eller svampeangreb. Det vurderes yderligere, at træerne er over 150 år 
gamle, og at de ikke vil kunne tåle en kraftig beskæring uden risiko for at blive kraftigt svækket og dermed 
blive risikotræer til fare for mennesker og materiel. Det anbefales derfor, de tre fredede
træer fældes, og at der plantes nye, sunde træer af samme art i stedet for.



…

Kommunens begrundelse for indstilling
Af fredningsdeklarationen fremgår, at de fredede træer på ejendommen Vestergade 38, ’ingensinde må 
fældes, topskæres, grenkappes eller udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse, kun 
hvis det på grund af sygdom eller ælde er nødvendigt at foretage indgreb, kan dette gøres med 
fredningsnævnets tilladelse.’

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der ved den træsagkyndige vurdering ikke er fundet tegn på, at 
træerne er svækket, og at den anbefalede fældning derfor vil være i direkte strid med fredningens formål 
og indhold. Kommunen anbefaler derfor, at der bliver foretaget supplerende undersøgelse af træernes 
tilstand som supplement til den visuelle inspektion, for derigennem at få en fuld vurdering af træernes 
sundhed og stabilitet. En visuel inspektion kan suppleres med resonans-hammer undersøgelse,
for at lytte efter udbredt råd eller hulheder i stammen samt impulstomografi (råd-scanning), som viser, om 
der findes råd i stammen.

Viser de supplerende undersøgelser at træerne er svækket, og det kan konkluderes, at de udgør en fare, 
kan der jævnfør fredningsdeklarationen dispenseres hertil af fredningsnævnet.

Samtidig vurderer kommunen også, at meget gamle træer kan være vigtige levesteder for en lang række af 
dyr og insekter ligesom de kan være levesteder for arter på bilag IV-listen eks. flagermus.
En undersøgelse for flagermus bør derfor også indgå i vurderingen, idet eventuel fældning af træer, hvor 
der kan være flagermus, kun må foretages indenfor en nærmere defineret periode jf. Artsfrednings-
bekendtgørelsen – dette fastsættes af Miljøstyrelsen.

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at fældning af de tre fredede træer uden iværksættelse af 
yderligere trætekniske og biologiske undersøgelser vil stride direkte imod fredningens omfang og formål, 
og dermed ikke kan anbefales.

Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at ovenstående tages med i 
nævnets vurdering, før der træffes afgørelse i sagen.
…”

Ærø Kommune har i udtalelse af 22. januar 2020 udtalt følgende:

”…
Ærø Kommune har den 13. marts 2019 modtaget henvendelse fra ejer af Pension Vestergade 44, 5970
Ærøskøbing, som var bekymret for et træ på Hotel Ærøhus’ grund, Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing, idet
træet tabte større grene og løvfald.

På baggrund heraf har Ærø Kommune den 6. juni 2019 ført tilsyn på ejendommen Vestergade 44.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at det pågældende træ i størrelse og placering kan medføre betydelige
bygningsskader på naboejendommen og samtidig udgør en fare for personsikkerhed, såfremt der ikke fore-
tages nødvendigt vedligehold af træet.

På baggrund heraf har Ærø Kommune tilskrevet begge matrikelejere i skrivelse af 12. juni 2019 og opfordret
til at træet vurderes ved en træsagkyndig samt at der træffes de nødvendige tiltag, herunder beskæring.
Ærø Kommune bakker fortsat op omkring beskæring af træet.
…”

Under besigtigelsen har naboen i Pension 44 oplyst, at det hus, der er bygget på Pension 44’s grund lige op 
ad de 3 træer, er opført for 12 år siden. 



Dansk Ornitologisk Forening har i forbindelse med besigtigelsen udtalt blandt andet, at hvis der træffes 
afgørelse om beskæring eller fældning af træet, ønsker foreningen en konkret begrundelse, der ikke danner 
præcedens for andre træer i byen.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Fredningsnævnet finder ikke, at det på det foreliggende, herunder trærapporten, kan lægges til grund, at 
der er tale om et risikotræ. Det findes ligeledes ikke at kunne lægges til grund, at der er sådanne aktuelle 
eller potentielle gener eller risici som følge af nedfaldne grene, at dette kan begrunde en beskæring af 
træet særligt under hensyn til det i trærapporten anførte om følgerne af en beskæring af træet. Som følge 
heraf finder et enigt fredningsnævn, at der ikke skal meddeles dispensation.
 
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.

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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