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REG.NR. ~ tyg
Reg.nr.
513-3-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten EjeIIIav: Gråsten

Gråsten gdds
Matr.nr.: 4 og 125

65

lokalitet: 3 egetræer og en trægruppe i Gråste~.

8-70-51-2-513-1/79

F.P.U.j.nr.:

J.nr. : F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:
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Kort nr.: Skala: l : 25 .000

Sagsrejser: Borgerforeningen

Kort udarbejdet dato: 12.8.1980

Kort revideret dato:

1211 I NV

riI\ I

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdatlI:

Overfredn.nævnets kendelsesda .0:

Arealstørrelse :

2.2.1925

..
Ejerforhold :

Påtaleret:

Kommunen,Statsskovvæsenet
og privatInteressezone : Byzone

FormAl: Bevare træerne.
Diverse:

Indhold:

'1'ræerne fredes således at de under tilsyn af skovrideren for Gråsten skovd 1 ,trikt
plejes og bevares længst muligt.
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af
forhandlingsprotokollen for naturfredningsnævnet for

Aabenraa amtsrådskreds.

1969 den 12. november klo 1700

afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kruse-Blinkenberg, Aabenraa, og det kommunevalgte medlem, pens. vicey
skoleinspektør Jens Andersen, møde i Graasten-
Der foretages

sag nr. 189/69
Ansøgning om at visse grene af et fredet
egetræ på art. nr. 4 Graasten ejerlav,
- Ahlefeldvej - tilhørende Alefeld Stif-
telsen, må blive fjernet.

Der fremlægges ansøgning af 24. oktober 1969 fra ejeren af art. nr.
161 og 379 Graasten, Hagn-Meincke, Ahlefeldvej 2, Graasten.

Antruffet bliver ansøgerens søn Kurt Johan Hagn-Meincke.
Sagen udsat - efter nævnets besigtigelse af forholdene - til

forelæggelse for statssk6vrideren samt Ahlefeld Stiftelsen som ejer
af træet.

Mød.et hævet.
Kruse-Blinkenberg,

fg. formand. Jens Andersen.

1970 den 28. februar kl. 930
afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kr~oe-Blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens. stadsskole-
inspektør P. Rosager-Hansen, Padborg, og det kommunevalgte medlem, pens.
viceskoleinspektør Jens Andersen, Graasten, møde 1 Graasten.
Der foreta.ges

Sag nr. 189/69 - fortsat -
, ..,.



Fredningsregister nr. 2-5 er tilstede.
Antruffet bliver

" statsskovrider PoMorville, Graasten, samt
ejeren af art, nr. 161 og 379 Graasten, ~ vaskeriejer Hagn-Meincke,
Ahlefeldvej 2, Graasteno

Nævnet foretager besigtigelse.
Ejeren af en naboejendom på den modsatte side ~f gaden Ao Jes-

persen mødte ved sin ægtefælle, der forklarer, at ejendommen bliver
generet af det under denne sag omhandJede træ og et andet fredet træ,

4t der står ca. 50 ID nord for huset, som følge af, at blade samler sig i
tagrenden, således at vandet løber over og bevirker at murene bliver

'. fugtige.
De to husejere ønsker helst at træet fjernes, kan dette ikke ske,

ønsker de at der ydes dem godtgørelse for ulemperne ved træet. Hr.
Hagn-Meincke fremsætter krav om, at den del af træet, der vokser ind
over hans grund, fjernes.

Skovrideren oplyser, at Graasten kommune har erklæret overfor
ham som tilsynsførende ,med træet og de andre fredede træer i kommunen,
at kommunen efter tilsynets anvisninger vil drage omsorg for, at såvel
rådne grene, som grene, der under stormvejr kan berøre bygninger og
elektriske ledninge~vil~blive blive fjernet.

Der fremlægges
fotokopi af udskrift af nævnets forhandlingsprotokol for den 2.2.1925
vedrørende sag angående forskellige naturfredningsspørgsmål i Graasten
og omegn efter begæring af Borgerforeningen af 1920, Graasten.

Formanden bemærker, at det er oplyst at Borgerforeningen ikke
eksisterer mere.

Sagen udsato
Mødet hævet.

Kruse-Blinkenberg,
.tt, fg. formand.

P. Rosager-Hansen Jens Andersen



1970 den 50 marts kl. 1100

afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kruse-Blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens. stadsskolein-
spektør P. Rosager-Hansen, Padborg, og det kornmunevalgte medlem, pens.
viceskoleinspektør Jens Andersen, Graasten, møde i Graasten.
Der foretages

Sag nr. 189/69 - gortsat -
Nævnet drøfter sagen.
Nævnet finder, at fredningen ikke er til hineler for at ansøgeren

eudøver de ret:tigheder, han efter de almind elige regler om retsforholdet
mellem naboer som ejer af sin faste ejendom har overfor træets ejer og

, omvendt at ejeren af træet opfylder sine pligter som ejer af dette over-
for ansøgeren.

Idet det findes at følge af de naboretlige regler, at træets
ejere har pligt til at udføre de af skovroderen anførte kapninger af
træets grene, tiltræder nævnet, at disse arbejder udføres. Nævnet finder
derimod, at yderligere indgreb i træets vækst ikke bør finde sted for-
inden nævnet har taget stilling til, hvorvidt der skal ske ændringer i
omfanget af fredningen eller at fredningen helt skal ophæves. Nævnetopfattelse
bemærker herved, at det efter dets/følger af de almindelige naboretlige

~regler. at der ikke er nogeh pligt for ejeren til at hindre træets øv-
rige vækst eller at afbøde ulemperne ved dettes løvfald. Da fredningen

__ 1således ikke har medført noget indgreb i ansøgerens og Jespersens rettig-
heder, kan der ikke tilkomme diose som ejere af nabogrundene nogen er-
statning som følge af den skete fredning.

Sagen udsættes herefter for at der kan indhentes en udtalelse fra
Graasten kommune, som træets ejer, om, hvorvidt denne mener, at der bør
ske beskæring af træet i større omfang end anført af skovrideren eller
om fredningen helt bør ophæves.

Mødet hævet •• IKruse-Blinkenberg, P.Rosager-Hansen Jens Andersen
fg. formand.



1970 den 23, juli kl. 1645

afholder nævnet, repræsenteret af den fungerende formand, retsassessor
Kruse-blinkenberg, Aabenraa, det amtsvalgte medlem, pens. stadsskole-
inspektør P. Hosager-Hansen, Padborg, og det kommunevalgte medlem,
købmand Georg J. Jessen, Trappen, møde i Graasten kommune.
Der foretages Sag nr. 189/69

Ansøgning om at visse grene af et fredet ege-
træ på art. nr. 4 Graasten ejerlav -Ahlefeld-
vej -, tilhørende Ahlefeld Stiftelsen, må
blive fjernet.

Der fremlægges
~Bkrivelse af 160 juli 1970 fra Graasten kommune om, at kommunen er af den

opfattelse, at fredningen ikke bør ophæves.
Nævnet forhandler sagen, og vedtager at meddele klagerne at nævnet

finder at den den 2. februar 1925 afsagte kendelse ikke medfører nogen
ændring i de rettigheder der tilkommer, og de pligter der påhviler træets
ejer og klagerne i medfør af de almindelige naboretlige regler. Nævnet
finder at det må følge heraf, at træejerens naboer er forpligtede til at
tåle, at træet vokser ind over deres ejendom og ulemperne ved træets løv-
fald, samt at træejeren·omvendt har pligt til uanset fredningen at kappe

~rådne grene, der kan forule~pe naboerne og grene, der kan røre disses byg-
ninger og el-ledninger. Idet fredningen således ikke har medført nogen

~,orringelse af klagernes rettigheder, er der ikke - hverken efter den tid-
ligere eller nugældende fredningslovgivning - hjemmel til at yde klagerne
nogen erstatning.

Nævnet forhandler den fremkomne påstand om ophævelse af fredningen.
Nævnet afsiger sålydende

Kendelse
Da de hensyn, der har medført fredningen af træet, ikke findes at

have mistet deres betydning, og da yderligere Graasten Kommune har erklæ-
~ret at ville drage omsorg for at træet vil være i forsvarlig stand'

b e s t e ID m e s
Den ved kendelse af 2. februar 1925 skete fredning af egetræet. belil
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-gende overfor posthuset 1 Graasten, opretholdes.
'.

Kruse-Blinkenbere,
fg. formand

Sagen sluttet.
PoRosager-Hansen Georg J. Jessen

Mødet hæves.
Kruse-Blinkenberg
fg. formand.

P. Rosager-Hansen Georg J. Jessen

Udskriftens rigtighed bekræftes
f-r ();-!n j rn~n~ \'i '::i
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for Aul)urlIuCJ urTlrsrcJeJ,krpd'l
,den 12. august 1970

P.n.v.

fg. forrn,wd.
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