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REG. NR. R 3

Udskrift
af

OVERFREDN INGSNÆVNE TS KENDELSESPROTOKOL.

Aar 19}9 den lS.November afsagde Overfredningsnævnet pa8
Grundlag af skriftlig 0E mundtlig Votering fØlgende

K e n d e l s e
Ved en af Overfredningsnævnet den 24.Februar 1921 afsagt

Kendelse i Sa~n ,0/1921 bestemtes det. at sf Træerne i den Østligste og
den midterste Trærække i Søndre Kirkegasrds All~ i Horsens vil hvert andet
Træ. regyndende med Nr. l fra Syd. i alt 5 Træer i hver Række. være at
frede i Overensstemmelse med Naturfredningsloven af S.Maj 1917. sasledes
at disse Træer skal bevares og behandles pas forsvarlig Maade.

I Skrivelse af 9.Maj 1939 har Bestyrelsen for A/S "Nordre
Kattesund" • Horsens. andraget om Ophævelse af Fredningen, for sas vidt
angaar de 4 sydligste af de 5 Træer pas Vestre Side af All~en. da de
nævnte Træer vil tage Sol o~ Lys fra Lejll~hederne 1 to Ejendomme. som
Aktleselskeret er ved at opf~e.

Bjerne af Ejendommene søndre Klrkegaards Alle 2.4. 6 og
8 her derhos i Skrivelse af 12 'Maj s.A. andraget om.at Fredningen msa
hlive hævet ogsea for de resterende 6 Træers Vedkommende. subsidi~t Træ-
erne i den østlige Række, mest subs1di~t de 4 sydligste af disse.

Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsreadskreds har i
sagens Anledning udtalt. et de fredede Træer af trefikmæssige Grunde h~
fjernes. og hertil har Horsens Byraad sluttet sig.

Overfrednlngsnævnet har den 5.0kto1:'er1939 besigtiget de
ommeldte Træer o~ har herved konstateret. at søndre Kirkegasrds'Allå er
en 118demed stærk Trafik. og at der derfor er Treng til en U'dvidelse ef
(ledens Kørebane. soni alt for høj Grad indsnæv:res ef AIlEftræerne og derfor
ikke kan udvides i tilstrækkeliB Grad uden Fjernelse af Træerne. Disse
frembyder intet ejendommeligt og giver intet særligt Skønhedsindtryk,
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hvorimod de forvold~ at Gaden her et noget skum~elt og indelukket TMs6
ende og kun vanskeli~t tørres efter Regnskyl og Taage.

Under Hensyn hertil finder man ingen Grund til imod de der-
om fremsatte 2hsker at opretholde Fredningen af Træerne i Gaden.

T h i b e s t e m m e s:
Den ef Overfredningsnævnet den 24.F~bruer 1921 8f8B~.

Kendelse vedrørende Fredning af Træerne i Søndre Yirkegssrds Alle i
Horsens op~es.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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Uverfredningsnxvnets F0rhsndlings- og Ken6elsespr '~ok01.

A2.r 1921, den 24. Februar afss@;de GverfredllingslL;Vl1et føl<'6el1de
Kendelse i 3E'gen an.saaencle Frednil1i;Saf Træerne i Søndre Kirkegaards-

i HO~11~~ind~~ket af H~rsens ~yraad.

e
-e

~)

For \}Verfrednirlgsn-]vnet har Hqrs ens Byraad gj ort gældende, at
dets Stsnd.punkt er: prine i)al t, at alle ::1','.Jernei de to Trærækker
fældes, subsidi '3rt, at alle 'J.'rJerne bevares, hV'lrfor Byraadet har
pr/)testeret mod, at det paabydes R9.adet at f-zlde hvert andet af de
nu::vnteTr~er.

Efter de f )religse~de Gplysninger findes der at v~re Grund
til at bestemme, at hvert andet af de ommeldte Tr:zer fredes, medens
der ikke fi~des at være ti18træ~kelig G~ul1d til at paalægge Byraadet
at lade den anden Halvdel af Træerne fælde. Den indankede Kendelse
vil derfor V2re at forandre saaledes, at det alene bestemaes, at
hvert andet Træ i de to Trærækker, begyndende med Nr. l fra Syd,
altsaa i alt 5 Træer i hver Række, skal fredes, Jg at disse Tr;;eer
skal bevares og behaudles paa f0rsvarlig ~aade.

Thi bestemrnes:
Af Træerne i den østligste 0g den midterste Trærække i Søndre

Kirkegaardsalle i H()rsens vil hvert andet ~ræ, begyndende med Nr. l
fra Syd, i alt 5 Træer i bver Række, VÆre at frede i 0verensste~nelse
med Naturfrednings10ven af 8'Uaj 1917, saaledes at disse Træ~r skal
bevares 0g behandles paa forsvarlig Maade.

Udskriftens Ri6tighed b~kr~ftes.
(JVerfredningsn"Jvnet, .len 26'Februar 1921.
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'~orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Gl. dkanderborg Amt.
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Aar 1920 den 27. December Em. Kl. l holdt Fredningsnævnet
Møde paa Horsens Raadhus til Afgørelse af Spørgsmaalet om Bevaring
af Træerne i Søndre Kirkegaards Alle, Horsens.

Samtlige Nævnets lledlemmer var mødt •
................................. .....
Sagen Opt03es herefter til

K e n d e l s e

der afsagdes saalydende:
Nærværende Fredningssag, der er rejst i Skrivelse til Fred-

ningsnævnet af 26. Oktober f.A. af Horsens Turistforening ved dens
Formand, :~edaktør, Uedlem af Horsens Byraad J. A.ndersen, som til-
lige er det af Horsens Byraad valgte IJedlem af Fredningsnævnet for
Horsens Købstadkommunes Vedkommende, drejer sig om Fredning og Be-
varing i Henhold til Lov om Naturfredning uf 8. Maj 1917 om 2 af de i
Søndre Kirkegaardsalle i Horsens staaende Rækker Træer, nemlig den
østligste og den midterste Række bestaaende af henholdsvis 9 og 10
altsaa ialt 19 Træer.

Paa Foranledning af et Andragende fra Beboere i den nævnte
Alle om Fjærnelse af Træerne blev Spørgsmaalet forelagt Horsens By-
raad i dets Møde den 27. Oktober f.A., men udsat til endelig Afgørel-
se for Byraadets Vedkommende i dettes 1løde den 10. November s.A. og
den 6. November blev Sagen behandlet i Fredningsnævnet med det Resul-
tat, at der samme Dag afsagdes en foreløbig Kendelse gaaende ud
paa, at den ansøgte Fjærnelse af Træerne vilde være at stille i Bero
indtil videre. I sit Møde den 10. November f.A. vedtog Byraadet med
12 Stemmer mod 6 at lade samtlige omdisputerede Træer fælde paa
visse nærmere Betingelser.

Under den derefter stedfundne Behandling af Sagen har Fred-
ningsnævnet indhentet en Udtalelse i Sagen fra Naturfredningsraadet,
som i Skrivelse af l. d.M. erklærer, at Bevarelsen af Træerne ikke
kan siges at være af naturvidenskabelig Værdi, men. at Al1een ,er af
Interesse allerede ved sin Alder og endvidere ved at danne en stem-
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ningsfuld Indkørsel til Kirkegaarden. Endvidere udtaler R~adet, a~~
"Trwerne er vel prægede af Alderen og svækkede af for tæt Stilling
og maaske ogsaa af Gasudstrømning, lUende er dog saa livskraftige,
at de vil kunne bevares i en lang Aarrække" og yderligere hedder det
i Raadets Skrivelse at "Alleen maa siges at have en saadan Skønheds-
vwrdi, at den ikke uden tvingende Grunde bør fjærnes. Saadanne Grunde
er formentlig næppe til Stede, selvom Træerne naturligvis
de for de langs den østlige Trærække opførte Huse".

Af de af Naturfredningsraadet saaledes anførte Grunde,
Fredningsnævnet i et og alt tiltræder, og til hvilke det
Grund til at føje yderligere Motivering, finder Nævnet, at Fredn
til Bevaring af den paagældende Alle overensstemmende med
ningsloven bør iværksættes.

I Naturfredningsraadets Skrivelse hedder det
endnu:

"Forøvrigt kan det lade sig gøre, uden at Alleens
i væsentlig Grad ændres, at fjærne hvert andet Træ
kerne. Denne Foranstaltning vil være til Gavn for de resterende
er og vil give mere Lys til Husrækken. Hvis en Udtynding foreta
bør dog de Træer, som staar yderst i Tr~rækkerne mod Kattesund,
vares" t

og paa Grundlag af denne Udtalelse finder Nævnet, at Fredning b
iværksættes saaledes, at hvert andet Træ bevares og hvert andet
fældes, alt overensstemmende med Naturfredningsraadets nye citer
ytringer i saa Henseende og saaledes, at den herved nødvendiggjo
Fældning ivwrksættes af Horsens Byraad paa Kommunens
Kommunens Bekostning, medens der derimod ikke bliver Spørgsmaal om
Udredelse af nogen Erstatning som Følge af Fredningens Iværksættelse.
Til Frednineens Iværksættelse bør de Træer, som bliver at bevare, be-
handles paa forstmwssig set fors,var1ig r.Ia~,de.

T h i e r a g t e s :
De 2 af de i Søndre Kirkegaards Alle i Horsens staaende

3 Trwrækker, nemlig den østligste og den midterste, bestaaende af
henholdsvis 9 og 10 Træer, vil være at frede overensstemmende med
Lov af 18. Maj 1917 dog saaled;s, at hvert andet Træ i hver af Ræk-
kerne begyndende med Nr. 2 fra Kattesundet, altsaa fra Syd at regne,



~ bliver at fælde ved Horsens Byraads Foranstaltning og paa Kommunens
Bekostning. De Tr~er, som herefter bliver at bevare, bør behandles
paa forstmæssig set forsvarlig Maade.
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Hei de-Jørgensen Jørg. i\.ndersen

Undertegnede Medlem af Fredningsnævnet R. Rasmussen af-
giver saalydende dissentierende Votum:

Da jeg ikke skønner, at Bevaring af de paagældende Træer
har en Værdi, som kan opveje Ulemperne ved deres fortsatte Tilstede-
værelse, f:inder jeg, at den ansøgte, eller nogen anden Fredning af
Træerne ikke bør iværksættes.

R. Rasmussen
Sagen sluttet. Mødet hævet.

Heide-Jørgensen Jørg. Andersen R. Rasmussen
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