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Ejer Bogense kommune
4800 m2Areal

Fredet FN 14/9-1966
-"1

Formål Bevarelse af 26 lindetræer rundt om torvet.

Indhold Træerne må ingensinde fældes, topskæres, grenkappes eller udsæt-
tes for behandling, der kan fØre til ødelæggelse.
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REG. NR. 'Y11'.tJYj,"
U d s k r i f t

af kendelsesprotokollen for fredningsnævnet for vdense amtJrads~reds

Onsdalen den l4.september 196b ~fsagdes i SE b nr. 66/1960

Fngående fredning af Torvet i Bogense ~ålyctende

ved havec:rki1.: ~t N. Olrichsen, i~vis .nv1snineer p4 hvorledes t:t>w

K e n d e l s e :
- - ~ - - - - - - - -

Der herJker inden for vide kredse eni6hed om at BogensE - såle-
des SOm &et i sin tid træffende er blevet udtryKt ~f byrå' et - i sit
torv ejer et bybillede der i sin egen' rt ~r sa sj~ldent, ~t d~t må
betegnes som en sevErdighed og derfor b r hevr r-es så. Len~e som muligt.

Som det fre.:mgar:...f' vedhliftede ries udt'lres t?rv€t _f e~ (;

40 x 120 ro .-,tor rektangulær plads melle,; den ~,n5('lig€::hvL,lk' Dcede kirke

i nordve~t og et p8,!' gcmle gader - '1'o:rvegt;de og Set. J,.nn~G8.de - i syd-

"

::>st. Omg1velsprne udgl5res i øvrigt ef lave beboelseshuse f æld re dd;o.

Fore.n hu:...enE findes hele ve j€.'n rune!.t i al t 26 lindetræer, der må an-,
t· 'es at vtre Ctt 1.)0 ;:;.r ge.mle. ,..

~:,
Samspillf t mfllem kirken, tr~Erne og de l~ve S~i~b1ggede huse

fr€mklil1der på ejtmdomme1.ig må.de den "'o!~stilling omuforstyrrelir li(~~-

v~gt og tr:r~hed som i lige grod synes knyttet til b~grebern. Om lrnd-
lig idyl cg gamle d~ies h<-rm:;n1ijkt: kØb,=;t3''lsliv.

DanmErks Nc.turfredningsforenlng har i lUange lir vist en leveøle

interesse for bevErelsen zf d€t ~cromhandlede bybillede. FOIcningen

e
e
~.".,

---..
har således i 19~1 for'ol.diget en s&gkynuio ~.1Itlgflse ~ træ

(r,
I

'\

l

S'<,,'l pleje$ Ol beskæres siden er 'b1i'fet fulgt e;,f kommunen under v ~..

ledning pf sKovfogden Pl GyldensT,en gods.

Foreningen har ligeledes interesst:\ret ::sigfor beve.relsen ; f e-
I

byggelsens k !"c n:ter. Foreningen har således "nbefr l€·t udarbejde/l sen f·f
\

en pc rtiel bypl;>nvedt lJgt og har fora.nlediget forhe:..Y1Qlinger mellem Det

s ~!'ligeBy!~nin.~~ssynog Bogense byrad.

Under denne s' g har foreningen nedlcq;t påstt nd. om fredning .r



torv~ts tr7er. Plst~nden gir n~rmeIe ud pl :t træerr.e ingen sinde al

f'Elrf: 3, tO'Jskr.:rE..3, gr€:nkf' J,es ell(:T u::'L,.:ettcs for en beh[,mling d~r kan

f~jr c til ::idel~ggelse. i::) i!. f:'E'~t det V 'l. gr'und ;,.f SYbC~01n, ælde eller andre

tvingende grunde vil bI! ve nv5dvenr1.1gt C' t f I avig€, di )se bes temmt:lser, b~H

\
\

\

, I

18.j:'Jrli 19t3 h r st d·~:;;.:;iE:·t ~."l ':Y:..l1in,~svedt:,:;gt for BogEnse kOMl'nu,:"le, hvori'

det bl. :s. bestrm:nes at et O!tll~.,e :'ler o71ftt4€I' den ældste: bydel, herun-

de t.orVt~ts orng1vE,l::;er, hvilket omride ben:svnc s Q·'lt'.ide B, udl&fg~$ til
0,\

bolig·beh.~r'e:g,':L>f;Je.t der 1 dette o.n!':de ikke må o;>i'y.J:;:'€sby""ningcr ni'~~
\ \

mere end er:. ct,~e. med udnyttet t?getobe ob at disse bygni"h0 kun m\,
ru·ve en ~~:,rmr':,e angiven højde. \

'.

NævnE.t find'}!' 1 det htl€ G.t betine~E:lsE':rnefor '1t frpde trlferne er

til shde. N'EV!1et 1 'sger ~1.erved s.c:dig v.;gt på den omstJ::ndigbed et der

med tilvejebrlnge1.sen ...,:'den Ci~:rf;je bYiningsvedt,:gt er tilvejebragt en
\

"'fgøI'F·nc'e foruds \;tning for bevr.Te13en [,f det i indledningen omt:-l tE' rwl-'
\
\

hedsbillede • Under disse omstæn< igh der fino€.T nævnet a t der bl. s tal' en \

såda.n C'l'TIen lntE":I€SSe i tr.l~ernes bevr.ring at fredningspåstbnden bil' ta-

ges til fØlge.

r fOT~tåelse med komnlUnalbeJtyrel~€.n har nævn~t fundet suppleT8nde

Der sleal til stedighed for kOllUllunens Ic-gning føres tilsyn mai tr,i;-

arne, fW11~et tilsyn Sletfil udøves af en af kom;nun!?lbestYT\.13€n og n:evnet

i~forening U~PE~€t æagkynjig, der tillibe ~wr til opgave 2t foranleuige
\'

de udpeges fhv. skovfoged M. Rasmussen, Orelund ,11'. 111,jls,{ov. 'Il,

~åfremt kom~unalbestyrelsen måtte finde det n0dven~iBt at ,ænJre
'"

::''21ve t(lrvepl~JdsE:5 overfls.de, der 1 øjel)likket - borts' t tre, en asfal-

,_ tel'et k'freb:::,ne - bestir f gru:.?, k?n ~ådE'n ~endring kun foreb·,ges efter

forud indhsnt.f:t eojkendelse fra, frednin;:,.:>n~vnet, d er vil h ve at over-

/
~

! 7~ge rt ~n eve~tuel f' st ~el .gning ikke bliver til hinder for tr~ernes



~- ,

4t trivsel. Nævnet er berettiget ti~ for kommunens regning at tilkalde
s::-gkyn::Jig bist:.nj til denne bed7-~rnmclse.

For fredn1n;en ydes ini.:,en frst; tning.

Thi bestemmesl
- - .~ - ~ ~ - -

Tr'Ebevo.L{smnz,en på LJogcns( TOI'V fre des som oV2nfor besk! avet.

Ldrc~ 11.= rius Jolwn3en

Udskriftens rigtighed bekræftes:
Freeningsnævnet , den 1/+. september 1966.

for
Odense Amtsr4dskreds
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nordfyns Kommune 
Torvet  
5400 Bogense 
 
v/Gartnerformand Keld Olsen 
 
 

Afgørelse af 21. september 2015 
 
 
Dispensation til kraftig beskæring af 26 fredede lindetræer på Torvet i Bogense 
 
Ved e-mail af 29. april 2015 har Nordfyns Kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse til at foretage 
kraftig beskæring af 26 lindetræer, der står på Torvet, 5400 Bogense.  
 
Ved Fredningsnævnets afgørelse af 14. september 1966 blev 26 lindetræer rundt om torvet i Bogense 
fredet. Fredningens indhold er: ”Træerne må ingensinde fældes, topskæres, grenkappes eller udsættes for 
behandling, der kan føre til ødelæggelse.” 
Det siges videre i fredningen, at såfremt det på grund af sygdom, ælde eller andre tvingende grunde vil 
blive nødvendigt at fravige disse bestemmelser, bør der forinden indhentes udtalelse fra særlige sagkyndig.  
 
Der er indhentet udtalelse fra Simon Skov, Seniorkonsulent, biolog fra Københavns Universitet, der i 
udtalelser af 26. januar 2015 blandt andet udtaler: 
”to træer er fjernet, så der nu er 24 tilbage. Træernes alder antages at være ca. 100 år i 1966, altså fra 
1866, og aktuelt 149 år gamle. I litteraturen opgives linds maksimale alder til omkring 300-350 år.” 
”Ingen af træerne er i så dårlig tilstand, at de bør fældes!” 
Herefter gennemgår biologen i udtalelse af 26.1.2015 nøje tilstanden ved hvert enkelt træ, og det 
anbefales, at der udarbejdes en præcis plejeplan for træerne.  
 
I udtalelse af 27. april 2015 fra Simon Skov udtaler han, efter at have besigtiget træerne dels fra jorden og 
dels i lift blandt andet, at der ”generelt er mange sår i kronerne fra tidligere beskæringer. Det generelle 
indtryk er, at træerne har en tilfredsstillende dannelse af sårved, der kompenserer for såringen. En del 
steder er det dog vurderet, at sår og deraf følgende råd medfører en forringelse af grenenes styrke, så 
vægten bør lettes. Det gøres ved at beskære grenen over såret, hvorved træets barrierezoner bevares, 
samtidig med, at behovet for mekanisk styrke mindskes. Træerne vil sætte nye skud langs 
beskæringskanten. Disse nye skud bør beskæres løbende fx hvert 3. år, så vægten af de nye skud ikke 
overtiger grenens bæreevne. 
… 
Vanris på stammen er meget almindelige på ældre linde. De er en del af træets produktionsapparat. Vanris 
opnår typisk en meget hurtig vækst og samtidig svagt tilhæftet. Af den grund bør vanris beskæres med et 
par års mellemrum. Ved beskæring af vanriset er det kun selve vanriset, der beskæres – ikke barken hvorfra 
vanriset kommer fra. Efterlad gerne et par cm af vanriset, så det kommende skud dannes af frisk bark.  
 
En del af træerne har basale skud, der klippes årligt. Disse skud bidrager til træets produktion, og jeg 
anbefaler, at I lader træerne danne en ”fodpose” af basale skud, der evt. klippes i form rundt om træerne. 
Ud over produktionshensynet, så bevirker en ”fodpose”, at der er mindre risiko for påkørselsskader på 
barken. 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-22-2015 
Dato: 21. september 2015 



Der er enkelte træer med døde grene i kronen. Disse grene fjernes naturligvis.” 
 
Biologen har derudover udarbejdet en beskæringsplan. Beskæringerne bør udføres i vækstsæsonen og 
gerne hurtigst muligt.  
 
Afslutningsvis anføres: ”Efter den anviste beskæring bør træerne tilses årligt fra jorden. Hvert andet år 
fjernes vanris og døde grene, samt andre nødvendige tiltag. 
 
Jeg vil anbefale, at denne type krævende træpleje udføres af en certificeret træplejer.” 
 
Sagens behandling og høringer 
 
Nordfyns Kommune har i ansøgningen oplyst, at der blandt beboerne på torvet har været en 
underskriftindsamling for anmodning til kommunen om at foretage en kraftig beskæring af tæerne, idet 
beboerne mener, at træerne kan udgøre en risiko, hvis der knækker grene af. Ansøgningen er fremsendt at 
gartnerformand Keld Olsen, Nordfyns Kommune.  
 
Naturstyrelsen har i e-mail af 16. juni 2015 udtalt, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, 
om de ansøgte beskæringer vil have skadelig indvirkning på dyrearter, der er optaget på 
naturbeskyttelseslovens bilag 3. Det samme gælder for disse arters yngle- og rasteområder.  
 
Naturstyrelsen har derfor været i kontakt med Nordfyns Kommune, som efterfølgende har fremsendt en 
vedhæftet erklæring fra Simon Skov. I denne erklæring udtaler Simon Skov blandt andet følgende: 
”Plejen af træerne på Bogens torv går hånd i hånd med intentionerne om at bevare og fremme 
levevilkårene for flagermus.  
Der er anvendt en beskæringsfilosofi, hvor der for det første beskæres nænsomt, med det hovedformål at 
bevare træerne længst muligt. Derved bevares træernes funktion som yngle/rastested også længst muligt.  
 
Der er utallige hulheder i træerne. Hulheder kan give nedsat stabilitet i stamme eller grene. I de tilfælde 
hvor hulheden har medført behov for reduktion af grenenes vægt, bliver grenen beskåret over hulheden. 
På den måde bevares hulheden samtidig med, at grenbrud undgås. Metoden har den bagside, at de nye 
skud på grenene kommer til at sidde over en svaghed. De nye skud skal derfor løbende reduceres i antal og 
vægt. Det vil blive en driftsform, der for den enkelte gren kommer til at minde om styning, hvor der 
løbende beskæres.  
Ved at udføre træplejen undgås det, at grenen knækker spontant, hvor bruddet sker i hulheden. Ved 
spontane grenbrud ødelægges hulhedens funktion og træet pådrager sig større skade end ved et 
kontrolleret plejeindgreb.  
Jeg må klart anbefale, at træerne plejes efter mine anvisninger både mht. Bilag 3-dyrene og træerne.” 
 
På baggrund af den fremsendte erklæring, er det Naturstyrelsens vurdering, at beskæringen af træerne kan 
udføres uden skadelig indvirkning på dyrearter optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3. Ansøgningen 
gav ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
 
Der er vedlagt en række fotos optaget af hvert enkelt træ og af grupper af træerne.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig i sagen.  
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag.  
 
 
 
 



Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Da det ikke vil stride mod fredningen, men tværtimod virke til længst mulig bevarelse af de fredede træer, 
har et enigt fredningsnævn besluttet, at anbefalingen fra biolog Simon Skov følges. Der gives tilladelse til 
pleje, herunder beskæring af træerne, på den måde som er beskrevet af biolog Simon Skov og i 
overensstemmelse med plejeplan af 27. april 2015 fra biologen. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Klagevejledning 

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.  
 
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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