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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Aabenraa Amtsraadskreds.
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Aar 1925 den 30. Maj Fm. Kl. 10Y4 samledes Naturfrednings-
nu.:vnetfor AalJenraa Amt til l\1ødepaa Hotel "Graasten", hvor da fore-
toges:

Sag angaaende den Lærer 1auriLs Andersen
af Graasten tilhørende Lindetræssruppe i
Konkel, henstaaende paa Ejendommen Graa-
sten Bind IX Blad 247.

Ejeren Lærer Lauritz Andersen, mødte 013belll'~rketle,at han
efter at have l<:øbtIIovedpareellen, senere - for at undi3aa at Bøj en
med BevoksninG blev solgt Lil andre - ogsaa købte denne af Gaard-
CljerPetersen, l'<llwet,for ea. 1000 Kl'. Det hele ham tilhørende
Grundstykke, inel. i-øjen, er ca. 1100 m2, og i rilf~lde af Area-
lets hensigtsm&ssige 3ebyggelse formener han, at Bevoksningen paa
Høj"m er af saa overskyggende Karakter, at det kan vu..renødvendigt
for at kunne udnytte Arealet blandt andet til Have, at Højen med
Træer - i hvert Fald Træerne - fjernes, og at en Servitut om Fredning
lJetyder en ikke uvwsentlig IndskrænkninG i hans Ejendomsret og deri-
gennem Vu..rdiforringelse uf hans Ejendom. Han forlanger derfor Erstat,

Ntcvnets r:Jedlemrnervar enige on, at der ikke ved en Fredning
af Højen med Bevoksning paaførtes Ejeren et ~ab, der i og for sig
berettiger til nogen ErstatninG, men vilde for at imødekomme Ejeren
tilbyde en Erstatning en Gang for alle af 100 Kr.

Ejeren erklære d , at han ikke vilde modtage Nævnets Tilbud.
Nævnet afsagde saadan

K e n d e l s e :

Den paa Ejendomm2n, tilhørende Lærer Lauritz Andersen af Graa-
sten, indført i Grundbogen for Graasten Bind IX Blad 247 værende
Høj med Lindetræsbevoksning vil uden Erstatning ror Ejeren være at
frede, saaledes at den bestaaende Bevoksning under Tilsyn af Skovri-
der Lindskov-Christiansen, Gratisten, bevares og eventuel fornyes.

Mødet hævet Kl. 11,50 Fm.
Chr. Andersen H.P.Hanssen J. Holm
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forhandlingsprotokollen for naturfredningsnævnet for

Aabenraa amtsrådskreds.

viceskoleinspektør Jens Andersen, møde i Graasten.
Der foretages

• Sag nr. 163/69
Ansøgning pro ophævelse af fredningspligt
for så vidt angår en lindetræsgruppe på

\

!i
I

arto nr. 281, Graasten ejerlav, tilhørende '
fru Astrid Juncker, Herles 15, Graasten.

Der fremlægges andragende af 230 september 1969.
Andragerind.en antræffeso Hun gentager ansøgningen og henviser til

det i skrivelsen af 23. september 1969 anførte.
Andragerinden oplyser, at hun har erhvervet art. nr. 281 i 1952 og

ejendommen er bygget i 19320
Fotmanden bemærker, at lindetræsbevoksningen er fredet ved kendelse

,~f 5. maj 1925.
Sagen udsat til forelæggelse for statsskovrideren.
Mødet hævet.

Kruse-Blinkenberg,
fg. formand Jens Andersen.

1970 den 28. februar klo1q30

afholder nævnet, repræsenteret~ den fungerende formand, retsassessor
__ Kruse-Blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens.stadsskole-

inspektør Po Rosager-Hansen, Padborg, og det kommunevalgte medlem,
pens. viceskoleinspektør Jens Andersen, Graasten, møde i Graasten.



lJer IOretages
... Sag nr. 163/69 - fortsat -

Fredningsregister nro 2-5 er tilstede.
Antruffet bliver

lo fru Astrid Juncker, og
2. statsskovrider P. Morville, Graasten.

Nævnet foretager besigtigelse.
Der fremlægges

fotokopi af udskrift af nævnets forhgndlingsprotokol for den 202.1925
vedrørende sag angående forokellige n~turfredningsspørgsmål i Graasten

4tg omegn efter begæring af Borgerforeningen af 1920, Graasten, og
fotokopi af matrikelkort.

4It Fru Juncker oplyser, at den på kortet viste fodsti, fra hvilken der
var adgang til trægruppen, er nedlagt i 1952. Der er således ingen almin-
delig adgang til højen nu. Syd og øst for hendes ejendom er der nu andre
private ejendomme. Afstanden fra højen til "Ringriderpladsen" er nu ca.
30 - 50 meter.

Skovrideren oplyser, at statsskovvæsenet ikke har nogen pligt til
at vedligeholde trægruppen. Han mener at træerne i det væsentlige frem-
træder som den gang, de blev fredet.

Ansøgerinrlen erklærer, at hun ønsker at kappe træerne, således at
kan gå under disse uden ulemper.

Skovrideren erklærer, at efter hans mening er frednineen ikke til
'ttlinder for en sådan kapning. Afkapningen vjl tværtimod bevirke, at træ-

gruppen vil fremtræde smukkere. Statsskovvæsenet kan ikke foretage afkap-
ningen, men vil føre tilsyn hermed.

Skovrideren bemærker, at en række andre fredede træer i Graasten
bevares og plejes ved kommunens foranstaltning, og bemærker at denne
fredning her, der er sket samtidig med freningen af de andre træer,i det
i det væsentligste synes båret af samme hensyno

Formanden bemærker, at det er oplyst, at Borgerforeningen ikke eksi-
-sterer mere o

sa~en udsat.Mø t æv t.Kruse- ilnQenEerg,fg. formand.
P.Rosager-Hansen Jens Andersen



",.

i970 den 50 mRrts kl 1100

afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kruse-Blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens. stadsskole-
inspektør Po Rosager-Hansen, Padborg, og det kommunevalgte medlem,
pens. viceskoleinspektør Jens Andersen, Graasten, møde i Graasten.
"Ilerforetages

0ag nr. 163/69 - fortsat -
Nævnet drøfter sagen.
Nævnet bemærker, at det fremgår af fredningskendelsen, at lindetræs- L

tevokSningen !lviIvære at frede, således at den bestående bvoksning under:
tilsyn af skovrider Lindskov-Christiansen bevares og eventuel fornyes."

, Idet fredningen ikke indeholder nogen bestemmelse om, hvem vedlige-
}Joldelsen oe fornyelseopligten påhviler, og da den almindelige lovgivning
ikke ses at pålægge ejeren en sådan almindelig pligt, finder nævnet, at
sagen vil være at udsætte, for at spørgsmålet om vedligeholdelsespligten
kan søges ()olvot"_ .1

NcevnF.:tbcslu t ter, fcrj n.d en vid erc foretages, at indhente en ud taleI-
se IlOS Graas teJlkommun!~ om hvorvidt d unne øns];..er frednin;jen oprethold t
eller ophævet og om, hvorvidt denne vil være villig til at foranledige,

de nederste grene afkappes i det af anoøgerinden foran anførte omfango

Sa~en udsat.
Mødet hæveto

Kruse-Blinkenbcrg P. Rosager-Hans en Jens AnderBen

fe;. formand..

1970 den 23. juli kl. 1645

afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kruse-Blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens. stadsskole-
inspektør Po Rosager-Hansen, Padborg, og det kommunevalgte medlem, .

tt købmand Georg Jo Jessen, Trappen, møde i Graasten kommune.
Der foretages

Der fremlægges
~, ..... ~ ....,...1,.,'"' "f' 1 ~ ~ , Q7'" t'1"Cl n..,..ClClFl"t:PYl 'k'nmmune.der har vedtalZ:etat udta- "

Sag nr. 163/69 fortsat -
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le,. at frednirt~en bør ophæveso
Nævnet vedtager forinden afgørelse træffes, at høre Danmarks

__~aturfredningSforening i anledning af påstanden om ophævelse af frednin-
geno

Sag udsato
Mødet hævesø Pø Rosager-Hansen Georg J. Jessen

Kruse-Blinkenberg,
,

"i'

fgo formand.

1970 den 80 oktober klo 1630

afholder nævnetg repræoenteret som foran, møde i Graasten.
lJer foretages Sag nro 163/69 - fortsat -
Ansøgerinden er til stedeo
For Danmarks Naturfredningsforening møder overdyrlæge Dahlkild, Pad-

borg.
Der fremlæ(!;(';es I,

fotokopi af matrikelkort med de udstykkede parceller betegnede ved skra- ,,
I>

!.,
I
I
I,II

veringo
Overdyrlæge Dahlkild bemærker, at det drejer sig om"store og meget

enle linde, der danner et "lysthus". Højen og træerne rager op over det
tIkringliggende terræn. Træerne er sunde. Han har set trægruppen på af-
_~nd og har beundret den og ser den første gang i dag fra haven.
Han udtaler på naturfredningsforeningens vegne, at man ønsker at bevare
trægruppen, selvom der er gener forbundet med trægruppens bevaring. For-
eningen vil finde det rimeligt, at der ydes sagsøgerinden støtte ved af-
hjælpningen af de hende ved fredningen påførte ulemper. Naturfrednings-
foreningen mener at fredningen ikke bør være til hinder for at de nederste
grene kappes.

Sagen udsat til fornyet henvendelse til Graasten statsskovdistrikt.
Mødet hæves.

Kruse-Blinkenberg P. Rosager-Hansen Georg J. Jessen
fg. formando



1970 den 3~ december kl. 1630
~ l~i,

Iafholder nævnet, repræsenteret som foran, møde i Trappen.
~ Der foretages Sag nro 163/69 - fortsat -

, I

Formanden bemærker, at han efter det sidst afholdte møde har ret-
tet henvendelse om sagen, dels til statsskovrideren for Graasten Stats-
skovdistrikt, der har bekræftet et tiligere givet tilsagn om at ville
medTirke ved kapningen af de nederste grene af lindetræerne og fjer-

. ,,

,

nelse af det afkappede, således at de største ulemper ved fredningen
afhjælpes, og dels til Graasten Kommune - borgmesteren - der har er-

~ klæret at kommunen er villig til at bære udgifterne herved.
Spørgsmålet om hel eller delvis ophævelse af fredningen forhandles::

l.

tit og nævnet afsiger sålydende
k e n d e l s e

Nævnet finder at fredningen efter sit indhold ikke er til hinder
for, at der kan ske en afkapning af de nederste grene, og tiltræder at
dette sker.

Nævnet finder, henset til at trægruppen nu findes i en villahave,
og der ikke længere er nogen sti, der fører umiddelbart forbi trægrup-
pen, at betydningen af fredningen er formindsket •• Imidlertid er der

l',

stadig adgang til at se den høje trægruppe fra "Rintriderpladsen" og de~
Ii .-•e

tilstødenOOveje. Nævnet finder det herefter betænkeligt at antage, at
fredningen har mistet sin betydning i et sådant omfang at den ved ken- I:

~
Idelsen af 5. maj 1925 skete fredning som følge heraf bør bringes til
l
~
I'

Med hensyn til ulemperne for ansøgeren bemærkes, at disse ikke er r
!

da fredningen skete, som dal.
Iejendommen blev bygget og haven anlagt, men at den økonomiske udvikling-
i,,

ophør.

andre end sådanne som måtte påregnes såvel

har gjort det forholdsmæssigt betydeligt dyrere at bære ulemperne.
De værste ulemper må efter statsskovvæsenets og kommunens erklæringer
antages foreløbig at være afhjulpet uden udgift for ejeren. Herefter

4t findes ulemperne - i hvert fald foreløbig - ikke afgørende at kunne
tale for en ophævelse af fredningen.

Som følge af det anførte og idet bemærkes, at der heller ikke



iøvrigt finaes at foreligge omstændigheder, der med fornøden styrke
•
taler for en ophævelse

b e s t e m m e s :
Den ved kendelse af 50 maj 1925 skete fredning bør ikke ophæves.

#'"

Det bemærkes, at denne afgørelse kan indbringes for overfrednings- I~
I

\,

f

I
f
l
I

Kruse-Blinke nberg P. Rosager-Hansen Georg J. Je"ssen.

nævnet af de i naturfredningslovens § 34 nævnte kla~eberetti~ede inden

Sagen sluttes.
Mødet hæves.

Kruse-Blinkenberg
fgo formand.

4 u~er fra den da~, disse har modtaget meddelelse om afgørelsen.e
Po Rosager-Hansen Georg J.Jessen

Udskriftens rigtighed bekræftes
Naturlrednlng.n.vnet for
SønderJyllands amts sydlJge
fredningakreds. Aabenraa.

, den 22. januar 1971
P.nov.

~'(J~,;,6"~7
Kruse-Blink~~berg,

fg. formand.
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FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav( Gråsten Matr.nr.: 281

Lokalitet: Lindetræsgruppe i Gråsten.
F.N. j.nr.: 163/69 O.F.N.j.nr.:J.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-36-77
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Kort nr.: 1211 I NV
.ekendtgjort:

efredningsnævnets kendelsesdato:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealst"rrelse:

.,nteressezone:

5.5.1925
3.12.1970*

Skala: l: 25 .000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

29.3.1977

Byzone
Ejerforhold: Privat
PAtaieret:

FormAl: Bevare lindetræsgruppe .

Indhold:

Diverse: * Fredningen af ').5.1925
opretholdes, mod at fred-
ningen ikke er til hinder
for kapning af de nederste
grene.

Lindetræsbevoksningen vil være at frede således at den bestående bevoksning under
tilsyn af skovrideren for Gråsten bevares og evt. fornyes.



" ........... - Modtaget I
~I<ov·og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den '1. februar 1993 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

Fr.nr. 5/93 Ansøgning fra Søren Rasmussen, Herles 15,
Gråsten, om tilladelse til beskæring af
en fredet lindetræs-gruppe på matr.nr.
281 Gråsten ejerlav, Gråsten.

§ 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 28. januar 1993 fra Sønderjylla~ds
amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-2-513-1-92.

Det er oplyst, at beskæringen først og fremmest ønskes af sikker-
hedsmæssige hensyn, da der ofte falder tørre grene ned i haven og
på huset.

Landskabskontoret har meddelt, at-man besigtigede trægruppen itt efterråret 1992, og at indgrebet for en tid vil ændre trægruppens
karakter og gøre træerne mindre synlige i bybilledet, men af
hensyn til sikkerheden og træernes sundhea, bør plejen udføres
snarest. Arbejdet aftales nærmere med Gråsten Statsskovdistrikt,
Gråsten kommune og grundejeren.

Det fremgår af sagen, at fredningen, der er sket ved kendelse af.
5. maj 1925, ikke hindrer, at træerne plejes ved beskæring.

Nævnets afgørelse:



- 2 -

Da pleje af trægruppen er tiltrængt, og da fredningen tillader en
pleje ved beskæring, meddeler fredningsnævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse til det ansøgte.

·1 medfør af
såfremt den

lov om naturbeskyttels , § 66, bortfalder
ikke er udnyttet inde 3 ~o fra dato.

t. CM<' ,
S.A. oustr .

tilladelsen,

/ha'

.. Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
~ Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først

når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

I •
I Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-

jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



















1 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
3. august 2018 
FN SJS 15/2017 

 
 
 
J.nr.: FN SJS 15/2017: Ansøgning fra Sønderborg Kommune om godkendelse af revideret 
plejeplan vedrørende fredede lindetræer på ejendommen Johs. Kochsvej 25, 6300 Gråsten. 
 
Fredningsnævnet modtog den 20. december 2017 fra Sønderborg Kommune en revideret plejeplan 
for den gruppe af fredede lindetræer, som er placeret på adressen Johs. Kocksvej 25, Gråsten. 
 
Fredningsnævnet anmodede Sønderborg Kommune om at få oplyst, om den reviderede plejeplan 
var godkendt af lodsejerne jf. bekendtgørelse om pleje af fredet arealer og tilsyn. 
 
Fredningsnævnet modtog den 28. februar 2018 en mail fra ejerne af ejendommen, Helle og Jon An-
dersen, i hvilken de oplyser, at de synes, at intervallerne mellem hver styning af træerne er for lang. 
 
Sønderborg Kommune har som følge af ejernes henvendelse til Fredningsnævnet oplyst, at der er 
udarbejdet en revideret plejeplan, hvorefter de fredede lindetræer vil blive stynet hvert andet år. 
Kommunen har oplyst, at dette plejetiltag er valgt, for at mindske stresspåvirkningen på træerne 
mest muligt, under samtidigt hensyn til lodsejernes tidligere udtalte ønsker i forhold til plejeintensi-
teten. 
 
Træerne er placeret på ejendommen matr.nr. 281 Gråsten, Gråsten-Adsbøl. Træerne er fredet ifølge 
Fredningsnævnets kendelse af 30. maj 1925. 
 
Da plejeplanen er revideret, og da der ikke kan opnås enighed om denne, skal nævnet træffe afgørelse, 
jf. bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1, stk. 5. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at godkende kommunens reviderede plejeplan som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Lindetræerne er fredet ved fredningskendelse af 30. maj 1925. Ved fredningsnævnets kendelse af 19. 
september 2013 blev et forslag fra Sønderborg Kommune om ophævelse af fredningen ikke taget til 
følge. Det fremgår – som uddybende fortolkning af kendelsen af 30. maj 1925 - af fredningsnævnets 



2 
 

kendelse af 19. september 2013, at i betragtning af den manglende angivelse med formålet med fred-
ningen den 30. maj 1925, er det nærliggende at antage, at fredningen skal sikre, at gruppen af linde-
træer skal bevares som en markant islæt i landskabsbilledet. Fredningen må derfor betragtes som en 
status quo fredning. Det fremgår endvidere af fredningsnævnets kendelse af 19. september 2013, at 
det påhviler Sønderborg Kommune som tilsyns – og plejemyndighed at føre tilsyn med træerne og 
iværksætte den nødvendige pleje. 

 
Ifølge bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 § 1 kan kommunen gennemføre plejeforanstaltninger 
på fredede, ikke statsejede arealer, når det tjener til opnåelse af formålet med fredningen og ikke 
strider mod fredningsbestemmelserne.  
 
 
Sønderborg Kommune har den 20. september 2016 udarbejdet en plejeplan for træerne.  
 
Fredningsnævnet godkendte den 20. december 2016 plejeplanen med den tilføjelse, at Sønderborg 
Kommune ved det årlige eftersyn skal vurdere behovet for beskæring af rodskud – særligt året efter 
en styning. 
 
Den 20. december 2017 udarbejdede Sønderborg Kommune en ny plejeplan med følgende indhold: 
 

” 
Plejeplanens formål 
Gruppen af lindetræer på matr. 281 Gråsten, Gråsten-Adsbøl er ved fredningskendelse af 30. maj 1925 fredet 
til at skulle bevares. 
 
Ved kendelse afsagt den 19. september 2013, er det afgjort, at ”…fredningen skal sikre, at gruppen af linde-

træer skal bevares som et markant islæt i landskabsbilledet. Fredningen må derfor betragtes som en status 

quo fredning”. Yderligere er det afgjort, at ”Det påhviler Sønderborg Kommune som tilsyns- og plejemyn-

dighed at føre tilsyn med træerne og iværksætte den nødvendige pleje. Udgifterne til den nødvendige pleje er 

en kommunal udgift. ”. 
 
På baggrund af ovenstående kendelser, er formålet med denne plejeplan at søge at bevare træernes sund-
hed, således at disse fremstår som det landskabselement de er fredet som. Plejeplanen udarbejdes således 
udelukkende ud fra de for lindetræernes optimale vækst-/bevaringsforhold.  
 
Beskrivelse af trægruppen samt træarten 
Trægruppen er placeret på en høj i baghaven på adressen Johs. Kocksvej 25, 6300 Gråsten, og består i dag af 
8 lindetræer (Tilia). Trægruppen er plantet i en cirkelform; der har formodentligt oprindeligt stået 10 træer i 
cirklen. Det formodes at træerne har fungeret som ”Lindelysthus”.  
Træerne er placeret, som vist på nedenstående tegning: 
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Træerne har en alder på min. 125 år, baseret på feltvurdering samt baggrundsoplysninger i fredningskendelse 
af 19. september 2013. Lindetræer kan i naturlig tilstand blive minimum 300 år, men som for andre vej- og 
parktræer kan begrænset rodudvikling grundet dårlige jordforhold, hyppige beskæringer og anden stress med-
føre at træets levealder bliver reduceret. Dog har linden en god evne til at skyde nye skud, selv under ned-
brydning af stammen. 
På nuværende tidspunkt er der fundet angreb af kulsvamp i to af lindene (nr. 1 og nr. 4). Angrebet på træ nr. 
1 er vurderet til at have bredt sig til 40 % af rodomkredsen, med en påvirkning på 5-8 cm. i det radiale snit. 
For træ nr. 4 er ca. 25 % af træets omkreds påvirket af kulsvamp, i en dybde af ca. 3-6 cm. i det radiale snit. 
Kulsvampen er en aggressiv nedbryder, som påvirker træets ved, og dermed træets stabilitet, i negativ ret-
ning. Der er derfor stor sandsynlighed for, at de pågældende træer indenfor de næste 10-15 år skal fældes, da 
de ellers udgør risiko for bygnings- og/eller personskade. 
 
De resterende 6 træer vurderes til at være uden nævneværdige angreb af svamp og anden sygdom. 
 
På baggrund af træernes begrænsede sundhedstilstand, og af sikkerhedshensyn til omkringliggende bygnin-
ger, er træerne i sommeren 2017 blevet topkappet, således at de nu står i en højde på ca. 3,5 – 4 meter. Dette 
indgreb er godkendt af Fredningsnævnet, efter rådgivning hos Center for Skov & Landskab. 
Tilsynsfrekvens og –indhold 
Siden 2013 har Sønderborg Kommune udført årlige tilsyn med lindetræerne, dels med henblik på at vurdere 
om et plejetiltag var nødvendigt, men i lige så høj grad for at vurdere træernes sundhedstilstand, herunder 
udvikling af svampeangreb. 
 
Fremadrettet vil Sønderborg Kommune, som tilsynsmyndighed udføre ét årligt tilsyn med lindetræerne. Til-
synet, som skal udføres af relevant fagperson, finder sted ved visuel bedømmelse af træerne.  
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På tilsynet undersøges og vurderes følgende: 
 
- Udvikling af angreb af kulsvamp på allerede påvirkede træer, samt undersøgelse af, 

om andre af træerne er under angreb. 
- Om træerne er påvirket af andre svampeangreb, samt om der er insektangreb samt  

andre sygdomstegn. 
- Træernes statiske stabilitet; både i stamme og krone. 
 
Der skal på baggrund af det årlige tilsyn udarbejdes tilsynsnotat i tilfælde af, at der erkendes negativ udvik-
ling af træernes sundhedstilstand, set i forhold til sidste tilsyn. 
 
Tilsynet skal søges afholdt sammen med den til enhver tid gældende ejer af matr. 281 Gråsten, Gråsten-Ads-
bøl, hvis dette er muligt. 
 
Plejetiltag 
Den fremtidige pleje vil finde sted ved, at træerne hvert andet år bliver stynet; hvor både kronerne og stam-
merne vil blive beskåret. Styningen vil finde sted uden for vækstsæsonen. 
 
Hvis der i forbindelse med tilsyn erfares, at et eller flere træer er i en sådan forfatning at de kræver fuldstæn-
dig fældning, vil dette blive søgt særskilt hos Fredningsnævnet. 
 
Der skal senest udarbejdes en revideret plejeplan i 2027, som igen tager udgangspunkt i træernes sundhedstil-
stand. ” 

 
Sønderborg Kommune har i mail af 24. maj 2018 oplyst: 
 

”Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har indhentet udtalelse fra Københavns Universitet, det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, vedrørende den af Sønderborg Kommune foreslåede drift af lindetræer på adres-
sen Johs. Kocksvej i Gråsten…. 
  
Udtalelsen kommer med nogle driftsfrekvensforslag, med tilhørende argumenter for og imod.  
 
På baggrund af forslagene anbefales det, at der tages udgangspunkt i træernes vækst. Det konkluderes, at hvis 
der er tale om sunde træer, bør vanris fjernes årligt, eller halvdelen hvert andet år. Er der er tale om svækkede 
træer kan længere driftsintervaller mellem styninger være en mulighed. 
  
Lindetræerne på Johs. Kocksvej i Gråsten er karakteriserede ved at være under degeneration, og er netop sid-
ste år blevet topkappet, da de er svækkede. Flere af træerne er ramt af kulsvamp og råd.  
  
På baggrund af udtalelsens anbefalinger på side 2, hvor det beskrives, at ”Hvis træet er svækket og har redu-

ceret tilvækst, så kan en sjældnere fjernelse være en mulighed”, ønsker Sønderborg Kommune derfor at op-
retholde det i plejeplansforslaget beskrevne styningsinterval hvert andet år.” 

 
Københavns Universitet har den 23. maj 2018 udtalt:  
  
              ”… 
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                    …” 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
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Fredningsnævnet har ved mail af 25. juni 2018 til Helle og Jon Andersen, Sønderborg Kommune, 
Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg an-
modet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 12. juli 2018. 
 
 
Det hedder i en udtalelse af 19. juni 2018 fra Miljøstyrelsen: 

 
”I sagen om de fredede lindetræer, har Sønderborg Kommune udarbejdet en revideret plejeplan, hvor kom-

munen beskriver, at lindetræerne vil blive stynet hvert andet år. Ejendommens ejere har meddelt Frednings-
nævnet, at de mener intervallet mellem hver styning er for langt.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Sønderborg Kommunes beskrivelse af plejeforanstaltningerne med et 
styningsinterval på to år (under henvisning til udtalelsen fra Københavns universitet) er dækkende for den 
overordnede pleje og tilsyn med de fredede lindetræer.” 

 
  
Danmarks Naturfredningsforening har den 29. juni 2018 skrevet:  
 

”Træer er jo altid besværlige at frede og bevare. Her er dog en gruppe træer som i størrelse og antal er til at 
håndtere for plejemyndigheden. 
 
Gruppen af træer bør dog hvert år have en grøn krone af en vis størrelse, og ikke det ene år blive total stynet 
for derefter at vokse sig store i løbet af to år og derefter blive totalt nedskåret igen. 
  
DN Sønderborg anbefaler derfor en plejeplan - som også beskrevet af KU - som betyder at halvdelen af kro-
nen (de største grene) fjernes hvert år, og de resterende (nu største grene) fjernes året efter.” 

  
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1, stk. 1 kan 
kommunen gennemføre plejeforanstaltninger på fredede arealer, når dette tjener til opnåelse af for-
målet med fredningen. 
 
Den pleje, som kommunen skal gennemføre, skal som det fremgår af Fredningsnævnets afgørelse af 
20. december 2016 først og fremmest sikre, at træernes sundhedsmæssige tilstand til stadighed er 
optimal.   
 
Sønderborg Kommune har vurderet gruppen af lindetræer og plejebehovet og har herefter udarbejdet 
en revideret plejeplan, der beskriver træernes tilstand og plejebehov. Der er i forbindelse med den 
reviderede plejeplan indhentet en udtalelse fra Københavns Universitet. 
 
Fredningsnævnet godkender efter oplysningerne om baggrunden herfor den reviderede plejeplan. 
 
Klagevejledning: 
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Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over af-
gørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
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Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  

 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 3. august 2018 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Helle og Jon Andersen, helleogjon@gmail.com 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, rool@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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