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OVERFPEDNIW';SNÆVNETSKENl)El,SF.SPFW;'J'OYOL.---------------------------------------

Aar 1941, dsn 2) .september, (,lev der- af Ov.rfrednin~snæv-

net afaset følgende

ISEleen Nr-. 457/41 angaeend8 Fr-ednille af AlOen langs Amtsvejell Me-

rUc-Nakskov fra Sving-et nær Ryde Yirke til "Gaml1'elgsard"s Avlsbyg-

nineer 1 Landet-Ryde Kommune.

Ved dan af NaturfredningsnÆ;vnet. den 27.Marh 1941 ef~flgte

Kennelse er det \-est.6mt., at den nævnte AlId fredes i nens nuværende,'1
Tilitand, saalene~ at Fældning af 'J'ræerne ikke maa finde sted, hvor-

,ti.

hos det er tilføjet, at der Hk. i An1erlning af Frednlneen tilkommer

Ejeren af"Gamme1e,ear-d" nOeen Erstf.ltnlng. Kendelsen er' af Landsretss9e:-

fører Sv. Kuhn for Ejeren af "fTamrrelgEJPrd", Godsejer yaere Pay, ae:
Forpagteren af 'Sjendomen , Godsejer S.Ingemann, EgehjerggaArd i Nord-

fyn, indanket for overfredningsnævr.~t med PeEJstend princl!'Js1t om Ret

til Fældning af Alleens Tr"er, suhlidiært om Erstatning.

Overfredningsnævnat har den 16. August 1q41 hesl!tlget den

omhandlede AlU Og f'orl.andlet med Geardells Forvalter Og med Repræsen-

tanter for Maribo ArntarEJsd o~ for- LSl1det-Ryde SOEneraad.

Det opl ...steil ved denne lejlighed. at Mariho 4mtiVejvæsen

har under Overvejelse en Plan, ~afende ud pas et for1~~e en nel af

Amtsvejen ved "Gamrrelgserd" s8r,led~6. at et me~et uheldigt Sving af

denne umidd~11 art op til nogle af 0aardenlll Udbygninger, som umUlig-

gør Oversigt for vejfarer>de, vil rortfaJde.

Hvh denne Plan b11 vel" gennemfør't, vil Alleen ophøre at være

en Del af en offentlig Vejfor'hindeJse og sandsynl1gvli Ogi8a helt

ophøre at være Vej, Dg det vilde i sss Fa 1d være 1 idet l"ime1 igt at

modsætte sig Fældning af Træerne, der-som GSIHdens Ejer maatte ønlilke
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dem f jernet

Som Føl~e heraf tiltræder Over fredningsnævnet ikke den af

Nævnet afsl6c::te. Yende]se: i d~n for·t;l1C;.~ende Form, hvorimod mEln finder,

at Alleens Træer (,ør' bevarl:fs. indtil anden gestemelse meette blive

truffet ef Overfredningsnævnet. Heraf undta~es dog 2 Træer Ven ~ider-

ne ef LaBben foren et lille HUimandshus tæt ved Gaar'den og vest for

Alleen. id8t man ihke vil modsætte sig, ~t disse Træer fældes naer

iom helst.

Der ses ikke at kunne tilkorr~e Gaardens Ejer nogen Erstet-

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

ne til All~e" langB AmtBvejen Marlho-~akskov fre Svinget

nær Ryde Kirke til "Gsmrrelellard" il AvlQhygninger hørenoe Træer fredea

sFlRled fOS. at FældninB af Tra::tlrne ikhe roaf, finde sten uden Overfred-

ningsnævnets Tl1ladt:lse i hvert enkelt Tllfælcle.

Fra denne Bestemrr.else ur,dtsges dog 2 Tra:er ved Siderne ef

LSflE:en foran et lille Husmr.ndihus tæt ved Gaarden 06 vest for Alleen

hvilke dtJt s~el vocre (lesrdejeren tilladt et fælde. neer hen msp.tte 3ft

det.

Der tilkomrrer ikke i Anledning af Frednl~gen Ejeren ef

"G::rrrrelgBard" nogen Erstetning.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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Selvom man gaar ud fra, at Træerne i sin Tid er plantede af
Ejeren af Gammelgaard, er det efter Nævnets Opfattelse meget
tvivlsomt, om ikke denne Ejendomsret er gaaet tabt for Ejeren,
men Nævnet er iøvrigt af den Opfattelse, at da Gammelgaards nu-
værende li:jerved Købet af Ejendommen har været kendt med Alleens
Eksistens, kan den Omst:Bndighed, at den nuværende Tilstand op-
retholdes ved Alleens Fredning, ikke begrunde n08et Erstatnings-
krav fra hans Side, og det er derfor unødvendi8t at gaa nærmere
ind paa Kravets Størrelse.

T h i b e s t e m m e s :
Alleen langs Amtsvejen Maribo-Nakskov fra Svinget ved Ryde

Kirke til "Gammelgaards" Avlsbygninger fredes i dens nuværende
Tilstand, saaledes at F~ldning af Træerne ikke maa finde Sted.

Der tilkommer ikke i Anledning af Fredningen Ejeren af
"Gammelgaard" nogen Erstatning.

Delbanco Adolf Jørgensen Svend Jørgensen
..... . . .
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Maribo Amtsraadskreds.

Aar 1941 den 27.Marts blev af Nævnet afsagt saalydende
K e n d e l s e:

I Skrivelse af S.Januar 1941 henledte Lærer Svend Jørgensen,
Toreby, Nævnets Opmærksomhed pas, at Forpagteren af uGammelgaard"
i Landet-Ryde Kommune havde givet sin Forvalter Ordre til at
fælde Alleen langs Amtsvejen Maribo-Nakskov (den søndre Landevej)
fra Svinget ved Ryde Kirke til "Gammelgaard"s Avlsbygninger, og at
Fjernelsen af de ea 150 Aar gamle, smukke Træer vilde betyde et
uerstatteligt Tab for den i Forvejen paa landskabelige Skønheder
overmaade fattige Egn.

Den lO.s.M. afsagde Nævnets Formand i Medfør af Naturfred-
ningslovens § 9, Stk.2, 5.Punktum, en foreløbig Kendelse, hvor-
efter F~ldning af Alleen stilledes i Bero, idet der samtidig be-
rammedes Møde til Afholdelse paa Aastedet den 17.Januar 1941 Kl.lC

Ved dette Møde, hvor Godsejer Ingemann, Egebjerggaard pr.
Kappendrup, der er Forpagter af "Gammelgaard II, var til Stede, til.
lige som Repræsentant for Ejeren, der er bosat i Udlandet, besaa
Nævnet Alleen, der er ea 400 m lang, og som bestaar af 42 Elmetræ
er.

Det oplystes, at Træerne staar paa Amtsvejvæsenets Grund,
men at de i sin Tid skal være plantede af Ejeren af "G~mmelgaard"

Godsejer Ingemann protesterede paa Ejerens Vegne mod Frednin
af Alleen, idet han dels gjorde gælden~e, at Træerne var gamle
og tildels raadne, saaledes 8t det kan befrygtes, at de kan vElte
og derved forvolde Skade, for hvilken Ejeren vil kunne paadrage
sig Erstatningsansvar, dels hævdede, at Træernes Skygge og Røddel
bevirkede, at de tilgr~nsende Jorder ikke kunde afkaste samme
Udbytte, som hvis Træerne var fjernede. Han opgjorde dette Arealf
Størrelse til ea 12000 m2 og det aarlige Tab til 800 Kr.

Saafremt Fredning maatte blive iværksat, gjorde han Krav
paa Erstatning i Overensstemmelse hermed.

Nævnet godkendte den afsagte foreløbige Kendelse, men ønske
I
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forinden endelig Afgørelse blev truffen, at indhente en Ud-
talelse over Sagen fra Naturfrednin~sraadet og Danmarks NatuT-
fredningsforening.

De nævnte Institutioner har afgivet Erklærin~er, daterede
henholdsvis 22.Februar ob l3.Marts 1941.

Danmarks NaturfredninGsforening gør tilsvarende Betrs

Da Nævnet ikke har kunnet afslutte Behandlingen
i Naturfrednin~slovens § 9, Stk. 2, fastsatte Frist, har
ministeriet i Skrivelse af 25.ds. i Medfør af § 9, Stk. 2,
Punktum, bevilget en Forlængelse af Fristen til den 1.Apr',

Naturfredningsraadet anfører i sin Erklæring, at Træ
"paa enkelte Undtagelser nær skønnes at være betydelig ove1

Aar gamle, at de alle er livskraftige, og at de som Helhe~'
danner et meget tiltalende Landskabsbillede, som efter Ra
Mening bør bevares i Fremtiden.

Raadet peger endvidere paa, at alle og enhver, der
færdes ad Lollands ellers fattige Veje, ikke kan undgaa v
Gammelgaard at modtage et Skønhedsindtryk af egenartet Væ

ninger gældende 06 anbefaler Fredning, idet Alleen er af l
skabelig Værdi ob særpræget med Hensyn til Træernes Alder
Vækst.

Vedrørende Kravet paa Erstatning gør Foreningen gæld~
at dette maa være tvivlsomt, da det, selvom Gammelgaarda E
i sin Tid har plantet Alleen, formentlig maa være Amtsvej-
væsenet,der disponerer over Landevejens Træbestand, og at
nuværende Ejer ved Erhvervelsen maa have v:Bretklar
Ulempe, som den gamle Alle nødvendigt maattc indepære for
af Gaarden.

Maribo Amts Vejv1)senhar overfor Nævnets Formand erklæret,
at det er uinteresseret i Spørgsmaalet.

Nævnet mener i Overensste~~else med de fremskaffede Er-
/

.1

klæringer, at Alleen paa Grund af sin S~ønhed og Ejendommelighed
har væsentlig Betydning for Almenheden, og bestemmer derfor i
Medfør af Naturfredninoolovens § l, at Alleen paa Str~kningen fra
Svinget ved Ryde Ki.rke til Garnmelgaards Avlsbygninger vil være at
frede i dens nuværende Tilstand, saalodes at F21dning af Træerne
ikke maa finde Sted.
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