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FN 11(11-1942

Bevaring af gamle bØgetræer.

9 store bøgetræer i skovens sydvestlige hjørne fredes, således
at træerne skal blive stående.
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REG. NR. cfsj/
U D S K R I F T

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet

for
Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1942 den ll.November Kl.ll holdt Fredningsnævnet Møde
i "Tankefuld" Skov Matr.Nr.44 Skovsbo By, Egense Sogn, tilhørende
Greve Chr.Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde.

Formanden Dommer O.Waage Jensen, Suppleanten for det amts-
valgte Medlem, Gaardejer Keilgaard samt det kommunevalgte Medlem
Husmand Anders Christensen, Egense, var til Stede.

Der foretoges: Spørgsmaal om Fredning af forskellige
gamle Bøgetræer i Tankefuld Skov.

. . .
Grev Ahlefeldt fremsatte nu Tilbud om Fredning uden Erstat-

ning af 9 af de store Bøgetræer i det syd-østlige Hjørne af
Skoven, hvilke Træer mærkedes med et Kryds.

Da en Fredning af disse Træer vil blive af Betydning for
Partiets landskabelige Skønhed, modtoges Tilbudet, saaledes at
de paagældende 9 Træer herefter forbliver staaende.

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet.
Sagen udsat.

Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
O.Waage Jensen

And.Christensen
O.Keilgaard
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax' 64 7 I 55 20 _ Dato: 2. oktober 2002
Journal nr.: Frs. 26/2002

Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Hvidkilde Gods
Faaborgvej 260
5700 Svendborg

Efter henvendelse fra Svendborg kommune har ejeren af Hvidkilde Gods fremsendt en an-
søgning af 21. juni 2002 til fredningsnævnet om tilladelse til at fælde 2 eller 3 træer i Tan-
kefuldskoven i Svendborg kommune, idet træerne udgør en sikkerheds risiko for de mange
besøgende i skoven.

Tankefuldskoven er omfattet af 2 fredningskendelser, hvoraf den ene kendelse af 29. de-
cember 1942 frede r 9 bøgetræe~ i skovens sydvestlige hjørne.

Fredningsnævnet har sammen med ejeren og en repræsentant for Fyns Amt besigtiget sko-
ven, og det konstateredes, at de 9 fredede, store bøgetræer står tæt ved vandet. Efter fred-
ningskendelsen er de 9 fredede bøgetræer markeret med et kryds. Det kunne med besvær
konstateres, at der var et kryds på de 9 store bøgetræer, der står nærmest vandet i en næ-
sten parallel linie langs vandet. Det konstateredes, at der et kryds på alle disse træer i ca.
brysthøjde vendt mod vandet. Krydset var ikke lige synligt på alle træerne.

Efter gennemgang af træerne konstateredes det, at træ nr. 4 var gået ud, og træ nr. 6 var
gået ud, eller i hvert fald døende.

Endvidere konstateredes det ved træ nr. 2, at der var nogle svage grene.

Vedrørende træ nr. 7 konstateredes det og toges til efterretning, at dette træ var væltet i
forbindelse med stormen i december 1999.

Amtet indstillede, at der meddeles tilladelse til fældning af træ nr. 4 og 6, idet de udgør en
sikkerhedsrisiko og er gået ud, og at der meddeles tilladelse til, at ejeren fjerner udgåede
grene på træ nr. 2.

Fredningsnævnet skal udtale:

Efter den foretagne besigtigelse meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til, at træ nr. 4
og 6 regnet fra øst fældes, idet de udgør en sikkerhedsrisiko og er gået ud. Endvidere med-
deles der tilladelse til, at ejeren fjerner nogle svage grene på træ nr. 2.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-\e vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

,J



\.

00854.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00

Dispensationer i perioden: 03-09-2007 - 03-10-2007



RE6.Nl
sen

S,CANNET
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mail: oti@domstol.dk

Sko'V. o~odtaget f
NaturstYrelsen

- 5 SEP. 2007

Den 3. september 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 107/07 Sygt bøgetræ på matr.nr. 7 eh Snekkersten By Egebæksvang i Helsingør Kommune

Ansøgning

Ved skrivelse af 19. juni 2007 har Multi Finans ApS ansøgt om tilladelse til at fælde-et sygt
bøgetræ, der ifølge vedlagt erklæring fra Skov og Landskab vil visne og dø i løbet af et par år.

Fredningsbestemmelser

Området er omfattet af en fredningsdeklaration af 12. november 1942, hvorefter 26 højtstammede
bøgetræer og 4 egetræer ikke må fældes uden samtykke fra Fredningsnævnet.

Tidligere afgørelse

Fredningsnævnet har den 27. januar 1983 tilladt aflysning for så vidt angår 2 bøgetræer.

Udtalelser

Helsingør Kommune har i skrivelse af 15. august 2007 anbefalet, at bestemmelsen om omtalte
bøgetræ - der er sygt - aflyses.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse

Idet det lægges til grund, at bøgetræet på grund af sygdom bør fældes, meddeler Fredningsnævnet i
medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte og til at der sker aflysning af
fredningsdeklarationen for så vidt angår omhandlede syge bøgetræ, idet fredningen i øvrigt
opretholdes uændret.

Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 11. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen på 4 uger.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt 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. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Multi Finans ApS
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Helsingør
Skov & Naturstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget



~ ", Fredningsnævnet
for Fyn

Albanigade 28, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 47 12 - Telefax 66 12 97 12

Odense, den 3. oktober 2007
Journal nr.: Frs. 12/2007

Hvidkilde Gods
att. skovfoged Per Ørbæk
Faaborgvej 260
5700 Svendborg

Beskæring/fældning af fredede træer i Tankefuldskoven

Ved brev af30. marts 2007 har De anmodet om, at et træ betegnet som træ nr. 2 regnet fra
øst bør fældes, ligesom man bør nedskære enkelte grene på nogle af de øvrige træer.

Tankefuldskoven er omfattet af2 fredningskendelser, hvoraf den ene kendelse af29. de-
cember 1942 freder 9 bøgetræer i skovens sydvestlige hjørne.

Svendborg kommune, Miljø og Teknik, har besigtiget det træ, der angives som nr. 2 regnet
fra øst mod vest. Kommunen har konstateret, at den nederste del af træets stamme er angre-
bet af råd i skønsmæssigt 50% af stammens tykkelse, ligesom 2 store grene i kronen er
brækket af. Det er derfor Miljø og Tekniks vurdering, at der er en betydelig risiko for, at
træet vælter, eller at flere store grene brækker af, selv ved lavere vindstyrker end storm.
Kommunen konstaterede endvidere, at der på de andre fredede træer er enkelte døde grene,
der udgør en betydelig sikkerhedsrisiko uanset vindstyrken.

Miljøcenter Odense har besigtiget træ nr. 2 og er enig i vurderingen om, at træet er t~ligt
for skovgæsterne.

Miljøcenter Odense har endvidere udtalt, at træ nr. 5 har større, døde grene, som kan knæk-
ke af, selv ved moderat blæst. Idet træet står hen over en adgangssti og opholdsplads direkte
ned til vandet, finder Miljøcenteret, at der bør gives tilladelse til at beskære døde grene på
træ nr. 5.

Miljøcenteret udtaler endelig, at det på grund af det tætte løvdække var umuligt fra jorden
at vurdere, om der er døde grene i de i øvrigt fredede træer. En besigtigelse i vinterhalvåret
vil kunne afklare dette.

Fredningsnævnets afgørelse

Et enigt fredningsnævn finder på baggrund af Deres vurdering, udtalelsen fra Svendborg
kommune samt vurderingen fra Miljøcenter Odense, at der bør gives tilladelse til, at træ nr.
2 fældes, idet det udgør en sikkerhedsrisiko, og at det tillades, at de døde grene på træ nr. 5
beskæres.
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Såfremt De fortsat finder, at der bør ske yderligere beskæringer, vil det efter Miljøcenterets
vurdering kræve, at træerne besigtiges i vinterhalvåret.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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