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REG. NR.

"
Reg.nr.
513-8-4

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten 7Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr. :

Lokalitet: Alle fra A 8 til "SchØnheim"
J.nr.: F.N. j.nr.: 51/57 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-1-72
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Kort nr.: 1211 INV
Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: August 1958
Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: Længde ca. 100 me, Interessezone: I (landområde af største interesse)
Formål: At undgå fældning

Skala: 1:25.000
Sagsrejser: Ejeren
Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
Påtaleret:

Diverse:

I

Indhold:

Fældning eller kapning må ikke finde sted uden tilladelse af statens tilsynsfØrende
med de private skove i Aabenraa amt eller anden af nævnet udpeget sagkyndig.
Hvis alleen (ved at nogle træer går ud eller vælter) ikke længere er en helhed,
kan ejeren kræve fredningen ophævet. AfgØrelse træffes af fredningsnævnet.
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REG. NR.øl~/?

Udskrift
a f

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Åbenrå amtsrå~skreds
--00000--

År 1958, lørdag den l. november blev af fredningsnævnet for
Åbenrå amtsrådskreds i
J. nr. 51/57 Sag om fredning af alleen fra hovedvej I

8 til gården Schonheim i Rinkenæs.
(Rinkenæs art. nr. 7 m.fl.)

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

Ejeren af gården Schonbeim i Rinkenæs, gårdejer P. Christiansen,
har overfor nævnet fremsat anmodning om, at den mellem hovedvej 8 og
gårdbygningerne på hans ejendom værende alle, der har en længde af ca.
100 m, og som består af 32 ældre lindetræer og 5 kastanietræer, må bli-
ve fredet, idet han har ment, at den burde bevares for eftertiden.

~ævnet har forelagt statsskovrider p. P. Jessen, som er statens
tilsynsførende med de private skove i Åbenrå amt, spørgsmålet om træ-
ernes alder og levedygtighed, og skovrideren har i erklæring af 16.
juni 1958 udtalt, at alæren af de pågældende træer formentlig er knap
100 år, og at træerne er sunde og levedygtige og kan bevares i mange
år endnu. Han har derhos erklæret sig villig til at påtage sig tilsynet
med træerne.

~ævnet er af den opfattelse, at det vil være at betyening for
,

almenheden, at alleen, der er beliggende på parcel nr. 60 af kortblad
12 Rinkenæs, del af art. nr. 7Rinkenæs, bevares. Alleen er i sig selv
et karakteristisk træk i landskabet, og dens fredning vil desuden forø- I

ge værdien af de tidligere skete fredninger af arealerne mellem alleen
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og Rinkenæs kirke. I medfør af naturfredningslovens § l jfr. § 13 be-
stemmes derfor, at alleen vil være at 'frede, således at træerne ikke
må fældes og grene ikke kappes uden tilladelse af statens tilsynsføren-
de med de private skove i Åbenrå amt eller anden af nævnet udpeget sag-
kyndig. Der er ikke forlangt erstatning.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds.
hvis alleen eller nogen del af denne som følge af træernes ælde

eller storm eller anden ejeren utilregnelig årsag, skulle lide sådan
skade, at alleen ikke længere er en helhed, kan ejeren kræve fredningen

tt ophævet. Afgørelsen af, hvorvidt alleen ikke længere kan betragtes som
en helhed, træffes af fredningsnævnet, og ejeren kan, såfremt nævnet
ikke imødekommer henvendelsen, indanke afgørelsen for overfredningsnæv-
net.

T h i b e s t e m m e s:

I '

Den på parcel 60, kortblad 12 Rinkenæs, delaf art. nr. , Rinke-
næs, værende alle, bestående af 32 lindetræer og 5 kastanietræer, til
gården Schonheim fra hovedvej 8 fredes, således at fældning eller kap-
ning ikke må finde sted uden tilladelse af statens tilsynsførende med
de private skove i Åbenrå amt eller anden af nævnet udpeget sagkyndig.

~åtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds.e
e

Gerhard Jensen. Holger Frandsen.
--00000--

U~kriftens rigtighed be~5~f}eS
. ,~ h1l~' lfi:M ~ ~ 'IU.- S~~

Fr gsnæVJIel--' ~
for

tl,abenraa amt s r~dskreds • "'D. 1 ~ S E P. 1959

Chr. Knudsen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02419.00

Dispensationer i perioden: 25-11-1983



Valurfredningsnævnet for Sonder jyllands
amts sydlige fredningskreds

,,'J Dommerkontoret i Tenderet Nørregade 21-6270Tønder-Telf. 04-722205

Den 25. november 1983 afholdt nævnet møde 'i Rinkenæs med for-
manden, dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, afdelings-
leder August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem Anne Grete
Skovlund, Gråsten, hvor der foretoges:•J.nr. 206/83 Ansøgning fra amtsrådet om fjernelse

af to tnEer i den fredede alle ved

• "Schønheim" matr.nr. 7 Rinkenæs i for-
binde Ise med etablering af cykelsti
langs hovedvejen på strcækningen Rinke-
næs-Alnor i Gråsten kommune.

Der fremlagdes skrivelse af 7. november 1983 med bilag fra amts-
rådet, j.nr. 9-03-1-316-6/79.

For amtsrådet mødte civilingeniør Niels Boe Larsen samt skovrider
Chr. Blinkenberg og skovtekniker J. Steenberg.

• For Gråsten skovdistrikt mødte skovrider P. Morville •
,

Der var ikke mødt for Gråsten kommune og fra naturfredningsfore-
ningen •• Ejeren, gårdejer Peter Hansen var mødt.

Efter besigtigelse fortsattes mødet på Den gamle Kro i Gråsten.
Civilingeniør Niels Boe Larsen redegjorde for projektet og anfør-

te herved, at det væsentligste argument for ansøgningen var det sik-
kerhedsmæssige i relation til trafikken på cykelstien og hovedvejen.
Forholdet er nærmere det, at når trafik fra gården "Schønheim" skal
holde før udkørsel på hovedvejen, er udsynet til cykelstien og delvis

4'til hovedvejen spærret af de to yderste alle-troæers stamme, idet fører-
sædet i et motorkøretøj netop er placeret ud fra trcæernes stamme.
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Gårdejer Peter Hansen beklagede, at det i amtsrådets ansøgning

tter anført, at det er ham, der ønsker tr.æerne fældet, idet dette ikke
er tilfældet. Han ønsker udkørslen hævet til et plant niveau. Hvis
tr.æernebliver stående, må der efter cykelstiens færdiggørelse etable-
res en indkørsel til den syd for alleen liggende mark.

, Skovrider-P~ Morville anførte bl.a., at det både æstetisk og forst-
mæssigt var forkert at fjerne de to yderste tr.æer, idet man derved får
en amputeret alle, der tydelig ses skåret af. Selve alleens form er af-

~gørende. De yderste alletræer har grene hele vejen op ad stammens, mens
de bagved placerede alletræer har stået i læ af de foreste og derfor

tifkke har afsat grene f~r toppen. Hvis tr.æerne fældes, skal de næste
tttr.æer i alleen forsøge at udvikle grene op ad stammen. Dette kan man

ikke kunstig frembringe, men det må naturen ordne. Det er ikke givet,
at dette lykkes.

Endvidere påpegede skovrider Morville, at man, hvis omfartsvejen
nord om Rinkenæs gennemføres, vil stå tilbage med en unødvendig skam-
feret alle.

Civilingeniør Niels Boe ·Larsen oplyste, at udkørslen bliver hævet
på de sidste 20 meter, uden at træerne generes, idet der ikke vil blive

IPfYldning omkring tr.æerne.
Civilingeniør Niels Boe Larsen oplyste endvidere, at der kun ud-

føres en enbanet cykelsti, d.v.s. at trafikken på cykelstien er ens-
teetten og kun kommer i retning fra Rinkenæs. Cykelstiens etablering
ændrer ikke oversigtsforholdene til trafikken på hovedvejen, men også
i relation hertil vil det være en fordel, om de yderste alletræer
fældes.

Nævnet drøftede sagen, og der var ikke enighed om afgørelsen.
Det amtsrådsvalgte medlem stemte for, at ansøgningen imødekom-

mes, idet han bl.a. fandt, at alleen, der består af en lang række
~r, ikke ville blive mindre værd, fordi de to yderste tr.æer fjer-
nes, samt at hensynet til trafikkens sikkerhed måtte tælle med stør-
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~e vægt end hensynet til alleen. Han var ikke enig i, at alleen ville
_være "ødelagt" og ville antage, at naturen med tiden udvikler grene

på stammerne på de næste alletræer. løvrigt mente han, at alleen fik
tils~r,ækkelig læ fra husene på den anden side af hovedvejen.

Formanden og det kommunalvalgte medlem af nævnet stemte for, at
ansøgningen afslås, idet de fandt at måtte lægge afgørende vægt på det
af skovrider Morville oplyste. Endvidere påpegede disse nævnsmedlemmer,
at alleen kun fører ned til en enkelt ejendom, således at det alene
drejer sig om trafik til og fra denne ejendom. Endvidere er der god

~~dSyn fra cykelsti og hovedvej til trafik på allevejen. Endelig er
der, sammenlignet med forholdene, som de er i dag, når træerne bliver

IIbtående, kun tale om at vurdere udkørselsforholdene i relation til
trafik på cykelstien, idet der er uændret oversigtsforhold til trafik-
ken på hovedvejen.

Efter stemmetallet meddeler nævnet således afslag på det ansøgte.
Nævnet skal anbefale, at Gråsten kommune tillader, at der etab-

leres indkørsel fra ejendommen til den syd for alleen beliggende mark
ved en mindre opfyldning af den ene ende af den ved gårdens bygninger
etablerede branddam, idet man herved undgår at fælde et af de første

Iflletræer regnet fra bygningerne.
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Afgwreben bo Indan 4 uger frø dP.1lli mo1lT:l,oløf indklage! for
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